СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
П Е Т Р О В АЦ Н А М Л АВ И
1. август 2016. године

ГОДИНА XI - БРОЈ 8

Бесплатан
примерак

1.

3.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима
("Службени гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11),
Верификациони Одбор Скупштине општине Петровац
на Млави, на основу Извештаја Општинске изборне комисије,
подноси Скупштини општине Петровац на Млави следећи

На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 и 83/14-др.закон), члана 43. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС" ,бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и
103/15) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15пречишћен текст),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 29.07.2016. године, донела је

ИЗВЕШТАЈ
Верификациони одбор Скупштине општине Петровац
на Млави на основу Извештаја Општинске изборне комисије и
издатог уверења о избору одборника Скупштине општине
Петровац на Млави, број 020-278/2016-02 од 9.07.2016.
године, констатује да нема разлога за оспоравање мандата
1. Ивани Новаковић, трговацу из Малог Лаола,
обзиром да су подаци из уверења о избору одборника
истоветни са подацима из Извештаја Општинске изборне
комисије.
Предлажемо да се изврши верификација мандата.
ВЕРИФИКАЦИОНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-278/2016-02
Датум: 29.07.2016. год.
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
Живослав Живановић, с.р.
ЧЛАНОВИ:
1. Јасмина Станисављевић, с.р.
2. Данијела Аксентијевоћ, с.р.

2.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10 и 54/11), чл. 8. Пословника
Скупштине општине Петровац на Млави (''Сл.гласник општине
Петровац на Млави'', бр. 5/12, 4/13 и 2/14) и Извештаја
Верификационог одбора,
Скупштина општине Петровац на Млави на седници
одржаној 29.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I
ПОТВРЂУЈE СЕ се додељени мандат одобрнику
Скупштине општине Петровац на Млави, Ивани Новаковић из
Малог Лаола
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-279/2016-02
Датум: 29.07.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Петровац на Млави за
2016. годину, бр. 020-207/2015-02 од 24.12.2015. године,
Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету општине
Петровац на Млави за 2016. годину, бр. 020-11/2016-02 од
05.02.2016. године, Одлуци о измени и допуни Одлуке о
буџету општине Петровац на Млави за 2016. годину, бр. 02052/2016-02 од 04.04.2016. године, Одлуци о измени и допуни
Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2016. годину,
бр. 020-241/2016-02 од 29.06.2016. године, врше се повећања
и смањења укупног прихода и расхода
Члан 2.
ПРИХОДИ:
У билансном делу буџета у делу прихода врше се следеће
измене:
Повећати позиције које постоје у Одлуци о буџету за
2016.годину
Облик прихода 733150 –Текући трансфери од других нивоа
власти
У корист нивоа општина
износ од ................................................................ 434.194.960,00
замењује се износом од ................................... 447.083.316,00
Отвара се нови облик прихода
716110 – Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници ....................... 10.800.000,00
РАСХОДИ:
У делу буџета распоред расхода по корисницима и ближим
наменама врше се следеће измене повећања расхода:
Глава 4.01 Општинска управа
Позиција 45/1 Трошкови путовања-школе
износ од................................................................ 14.500.000,00
замењује се износом од ...................................
16.500.000,00
Позиција 47/0 Специјализоване услуге
износ од..................................................................
замењује се износом од .....................................
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Позиција 52/0 Новчане казне и пенали по решењу судова
износ од............................................................. 14.005.328,00
замењује се износом од ................................
17.005.328,00

Конто 421000 – Стални трошкови
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

90.450,00
40.450,00

Глава 4.16 Центар за социјални рад
Позиција 214/0 Трансфери осталим нивоима власти
износ од.............................................................
8.500.000,00
замењује се износом од ................................
11.388.356,00

Конто 423000 – Услуге по уговору
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

174.050,00
94.050,00

Конто 426000 – Материјал
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

65.515,00
15.515,00

Глава 4.17 Дирекција за изградњу
Позиција 237/0 Путеви
износ од.............................................................
замењује се износом од ................................

66.130.000,00
81.130.000,00

Позиција 224/0 Услуге по уговору
износ од...............................................................
замењује се износом од ..................................

1.621.500,00
1.883.957,00

Позиција 226/0 Текуће поправке и одржавање
износ од................................................................
замењује се износом од ...................................

330.000,00
362.000,00

Позиција 229/0 Новчане казне и пенали
износ од................................................................
замењује се износом од ...................................
Позиција 231/0 Машине и опрема
износ од................................................................
замењује се износом од ...................................
Позиција 232/0 Специјализоване услуге
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

200.000,00
400.000,00

300.000,00
800.000,00
1.412.500,00
1.662.500,00

Глава 4.06 Месне заједнице
Позиција 96/0 Месне заједнице МЗ Савремени Дом 033
Конто 425000 – Текуће поправке и одржавање
износ од..................................................................... 355.125,00
замењује се износом од .......................................... 605.125.00
МЗ Шетоње 034
Конто 424000 – Специјализоване услуге
износ од...................................................................
замењује се износом од .......................................
МЗ Ћовдин 018
Конто 425000 – Текуће поправке и одржавање
износ од................................................................
замењује се износом од ..................................

300.000,00
415.000,00

500.000,00
650.000,00

МЗ Велико Лаоле 041
Конто 424000 – Специјализоване услуге
износ од............................................................................... 00,00
замењује се износом од .............................................. 50.000,00
Смањити позиције које постоје у Одлуци о буџету за
2016.годину
РАСХОДИ
У делу буџета распоред расхода по корисницима и ближим
наменама врше се следеће измене смањења расхода
Глава 4.06 Месне заједнице
Позиција 96/0 Месне заједнице МЗ Савремени Дом 033
Конто 424000 – Специјализоване услуге
износ од........................................................................ 50.000,00
замењује се износом од ............................................
0,00

Конто 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали
износ од..............................................................
20.000,00
замењује се износом од .................................
0,00
МЗ Шетоње 034
Конто 423000 – Услуге по уговору
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

100.00,00
45.000,00

Конто 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали
износ од..............................................................
20.000,00
замењује се износом од .................................
0,00
Конто 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова
износ од..............................................................
40.000,00
замењује се износом од .................................
0,00
МЗ Ћовдин 018
Конто 426000 – Материјал
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

100.000,00
50.000,00

Конто 512000 – Машине и опрема
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

150.000,00
50.000,00

МЗ Велико Лаоле 041
Конто 421000 – Стални трошкови
износ од..............................................................
замењује се износом од .................................

214.710,00
164.710,00

Глава 4.17 Дирекција за изградњу
Позиција 219/0 Социјална давања запосленима
износ од.....................................................................
замењује се износом од ........................................

258.356,00
200.000,00

Позиција 221/0 Накнаде запосленима
износ од.....................................................................
замењује се износом од ........................................

89.000,00
80.000,00

Позиција 222/0 Стални трошкови
износ од..................................................................
замењује се износом од .....................................

1.967.000,00
1.438.294,00

Позиција 223/0 Трошкови путовања
износ од.....................................................................
замењује се износом од ........................................

150.000,00
9.000,00

Позиција 225/0 Специјализоване услуге
износ од.....................................................................
замењује се износом од ..........................................

175.000,00
0,00

Позиција 227/0 Материјал
износ од.....................................................................
замењује се износом од .......................................

734.000,00
681.605,00
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Позиција 230/0 Зграде и грађевински објекти
износ од.......................................................................
замењује се износом од ...........................................
Позиција 235/0 Материјал
износ од..................................................................
замењује се износом од .................................

30.000,00
00,00

1.300.000,00
1.050.000,00

Члан 3.
Сагласно овим изменама врше се одговарајуће
измене у општем распореду прихода и расхода, по
расподелама у основним наменама.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-280/2016-02
Датум: 29.07.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

4.
На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 и 83/14-др.закон), члана 43. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС" ,бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и
103/15) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15пречишћен текст),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 29.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2016 - 30.06.2016. ГОДИНЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине
Петровац на Млави за период од 01.01.2016. године до
30.06.2016. године, број 020-281/2016-02 од 29.07.2016.
године, одељење за буџет и финансије.
Решење доставити: Скупштинској служби општине
Петровац на Млави и Одељењу за буџет и финансије и
архиви Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-281/2016-02
Датум: 29.07.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

5.
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-пречишћен текст)
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 29.07.2016. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ
ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ
И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Члан 1.
У
Одлуци
о
одређивању
радног
времена
угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на
територији општине Петровац на Млави, број 020-245/2016-02
од 29.06.2016. године, вршe се следеће измене и допуне:
- После члана 3. додаје се нови члан 4. који гласи:
"У случају да утврди да постоји посебан интерес за
задовољавање потреба грађана, Општинско веће може својом
Одлуком одобрити посебан распоред почетка и завршетка
радног времена угоститељских, трговинских, занатских и
услужних објеката."
Досадашњи члан 4. постаје члан 5., те се у складу са
тим врши померање осталих чланова Одлуке.
Нови члан 5.мења се и гласи:
"За угоститељске објекте утврђује се следеће радно
време:
-хотеле, мотели, преноћишта непрекидно,
а ресторани
организовани при овим објектима могу радити од 06,00 часова
до 24,00 часа, а петком, суботом и у дане државног празника
(дан у очи државног празника и на дан државног празника) од
06,00 часова до 01,00 сат наредног дана;
- угоститељски објекти типа: ресторани, кафане, кафићи,
бифеи, пицерије, посластичарнице, пивнице други слични
објекти од 06,00 часова до 24,00 часа, а петком, суботом и у
дане државног празника (дан у очи државног празника и на
дан државног празника) од 06,00 часова до 01,00 сат наредног
дана;
-објекти брзе хране од 00,00 до 24,00 часа;
-угоститељски објекти типа: дискотеке, ноћни бар, денсинг
клуб, ноћни клуб, односно било која врста клуба 06,00 часова
до 24,00 часа, а петком, суботом и у дане државног празника
(дан у очи државног празника и на дан државног празника) од
06,00 часова до 01,00 сат наредног дана. Изузетно,
угоститељски објекти из овог става могу да раде сваког дана
од 18,00 часаова до 03,00 сата наредног дана, на основу
одобрења надлежног органа општинске управе.
Одобрење из претходног става доноси се на период
од 12 месеци.
Привредни субјекти који обављају угоститељску
делатност из става 4.овог члана уз захтев прилажу доказ да
су спроведене мере звучне заштите у објекту, решење о
подобности објекта за употребу у погледу спроведености
мера заштите од пожара, изјаву привредног субјекта о
минималним техничким условима за уређење и опремање
објекта, извештај о мерењу буке у животној срдини који
производе музички уређаји у објекту, да привредни субјекат
није у току досадашњег обављања угоститељске делатности и
пружања угоститељских услуга, у више наврата радио дуже
од утврђеног радног времена и кршио мере забране и
ограничења буке у претходних 12 месеци, пре подношења
захтева.
Против решења из става 4. овог члана, привредни
субјекти могу изјавити жалбу Општинском већу општине
Петровац на Млави, у року од осам дана од дана пријема
решења.
Привредни субјекти дужни су да решење из става 4. овог
члана држе у угоститељском објекту.
Да би угоститељски објекти из става 4.овог члана
радили у оквиру радног времена утврђеног овом Одлуком ( од
06,00 часова до 24,00 часа, а петком, суботом и у дане
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државног празника (дан у очи државног празника и на дан
државног празника) од 06,00 часова до 01,00 сат наредног
дана) морају поседовати решење о подобности објекта за
употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара.
У току радног времена, на објектима из става 4.овог
члана прозори и врата морају бити затворени, тако да се не
узнемиравају грађани у складу са одредбама ове одлуке и не
ремети јавни ред и мир.
Објекти из става 4.овог члана морају имати сопствено
обезбеђење.
Послове обезбеђења могу да обављају запослени
код послодавца, односно власника ових објеката, односно
лица која са истим имају закључен уговор о делу, као и
запослени овлашћених агенција.
Услужна делатност може се вршити само у
просторијама објеката из става 4.овог члана.
Забрањено је вршење услужне делатности у
баштама, на терасама и другим отвореним просторима.
Забрањује се улазак у ноћне барове особама млађим
од 18 година живота.
Радно време објекта у којима се организују свадбе,
крштења испраћаји у војску и матурске вечери, а који су
затвореног типа, може трајати и дуже од прописаног.
Правно лице, предузетник или физичко лице као
власник објекта у коме се организује свечаност из претходног
става, дужан је да пријави организовање свечаности у
писаном облику, СУП-у и Комуналној инспекцији најкасније 3
(три) дана пре одржавања свечаности, а Комунална
инспекција је дужна да захтев прихвати или одбије у року од
24 часа од пријема захтева.
Уз пријаву правно лице, предузетник или физичко лице је
дужно
да
приложи
одговарајући
доказ
(уговор,
закључницу,позив и др.)
Угоститељским објектима утврђује се летње радно
време од 06,00 часова до 01,00 сат наредног дана у периоду
од 15.јуна до 31.августа.
Досадашњи члана 6, постаје члана 7. који се мења се
и гласи:
"Употреба музичких апарата и других музичких средстава је
дозвољена за цело радно време угоститељских објеката, с
тим што није дозвољена употреба и коришћење музичких
aпарата,средстава и програма као и уређаја за репродукцију
звука којима се ремети јавни ред и мир, ван угоститељских
објеката, а у циљу заштите грађана од буке".
Досадашњи члан 10., постаје члан 11.
У члану 11.став 1.мења се и гласи:
"Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће
се прекршај правно лице ако: одреди радно време супротно
овој Одлуци, ако ради дуже од радног времена одређеног
овом Одлуком, као и ако поступа супротно члану 4,5,6,7 и 8
ове Одлуке.
Досадашњи члан 11, постаје члан 12. који се мења и
гласи:
"Надзор над применом одредби ове Одлуке вршиће
Комунална инспекција ако посебним прописом није дата
надлежност другом инспекцијском органу.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је
дужан да уђе у објекат који је предмет контроле радног
времена и о нађеном стању уредно сачини записник, а у
случају затечених неправилности у погледу непридржавања
прописа о радном времену, поднесе пријаву органу за
прекршаје у року од 7 (седам) дана."
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Члан 2.
На основу ове Oдлуке, а након ступања на снагу,
Служба за скупштинске послове Општинске управе општине
Петровац на Млави, урадиће пречишћен текст Одлуке о
одређивању радног времена угоститељских, трговинских,
занатских и услужних објеката на територији општине
Петровац на Млави.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Петровац на Млави''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-282/2016-02
Датум: 29.07.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

6.
На основу члана 35. став 7. а у вези са чланом 46.
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – решење
УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чланa 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон)
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 29.07.2016. године донела је
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ЗОНА
"РЕКА МЛАВА" У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
Туристичко-рекреативна зона "Река Млава" у Петровцу на
Млави ( у даљем тексту План детаљне регулације), на онову
Генералног плана "Петровац 2026" (Службени лист општине
Петровац на Млави, број 5/2007).
Члан 2.
Простор обухваћен Планом детаљне регулације се
налази у централној градској зони, дуж тока реке Млаве.
Оријентациона површина обухвата Плана детаљне
регулације је око 22,5 hа.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се
дефинисати у току израде Нацрта плана.
Члан 3.
Условима и смерницама планског документа вишег
хијерархијског нивоа, односно планског основа за израду овог
Плана детаљене регулације Генералног плана "Петровац
2026" (Службени гласник општине Петровац на Млави, број
5/2007), предвиђено је планско усмеравање, уређење,
опремање, активирање и заштита свих категорија земљишта.
Као инструмент за реализацију планских решења у
Генералном плану "Петровац 2026" (Службени лист општине
Петровац на Млави, број 5/2007), утврђена је израда Плана
детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације, који је у фази
израде;
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постојеће скениране геодетске подлоге (детаљни
листови);
постојећи и расположиви орто-фото снимцџи подручја
Петровца на Млави.
Члан 4.

Принципи планирања се дефинишу кроз :
рационално и одрживо коришћење земљишта у
планском обухвату
обезбеђивање услова за опремање и уређење
простора и остваривање градских потреба и
интереса.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање
законских и планских претпоставки за прибављање потребног
земљишта у јавну својину, дефинисање нових површина јавне
намене у складу са концептом уређења, дефинисање
могућности и начина уређења и опремања земљишта и
примене одговарајућих мера заштите.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је рационално искоришћавање просторних
потенцијала градског насеља у циљу оптималног задовољења
општих градских потреба и развоја постојећих или нових
функција у обухвату Плана детаљне регулације.
План детаљне регулације се доноси у циљу стварања
услова за планску изградњу и уређење наведеног простора, у
циљу стварања услова за нормално функционисање
изграђених објеката у приобаљу реке и у циљу опремања овог
простора недостајућом пратећом инфраструктуром.
Члан 6.
Концептуални
оквир
планирања,
коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
рационално коришћења расположивог земљишта у планском
обухвату, спровођење планских смерница из планског
документа вишег реда увођењем одговарајуће намене и
обезбеђивање недостајућих пратећих функција за потребе
планског подручја и окружења.
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Члан 11.
За носиоца израде Плана детљне регулације
одређује се надлежно Одељење за урбанизам Општинске
управе Петровацџ на Млави.
Уступање израде планског документа биће извршено
у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник
Републике Србије, број 124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-283/2016-02
Датум: 29.07.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

7.
На основу чл. 5. а у вези са чланом 4. Одлуке о
одређивању назива и обележавања улица, тргова и зграда на
подручју општине Петровац бр.020-161/90-02 од 28.09.1990.
године, члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014-др.закон) и чл. 20. Статута
општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине
Петровац на Млави", број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 29.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА
И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА, ТРГОВА И ЗГРАДА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I

Рани јавни увид и Јавни увид одржаће се у
просторијама Општинске управе Петровац на Млави.

Разрешавају се дужности чланови Комисије за
давање назива и обележавање улица, тргова и зграда на
подручју општине Петровац на Млави и то:
1. Доброслав Тепавчевић, просветни радник и песник
из Петровца на Млави;
2.
Златко
Маринковић,
пољопривредник
из
Кладурова;
3. Мирољуб Милановић, професор из Петровца на
Млави;
4. Саша Јаношевић, дипл.правник из Петровца на
Млави;
5. Кокан Владимировић, приватни предузетник из
Великог Поповца;
6. Славиша Игњатовић, пољопривредник из
Манастирице;
7. Радиша Станисављевић, радник из Трновча;
8. Раде Милошевић, инжењер машинства из
Петровца на Млави;
II

Члан 10.

Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".

Члан 7.
Рок за израду Плана је десет месеци од дана ступања
ове одлуке на снагу.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује општина
Петровац на Млави из буџета и других извора.
Члан 9.

Приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљене регулације Туристичкорекреативна зона "Река Млава" у Петровцу на Млави, на
основу Решења Одељења за заштиту животне средине – број
501-25/16-02, које је саставни део ове Одлуке.

III
Решење доставити: Разрешеним члановима Комисије
и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-285/2016-02
Датум: 29.07.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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8.
На основу члана 5. а у вези са чланом 4. Одлуке о
одређивању назива и обележавању улица, тргова и зграда на
подручју општине Петровац бр. 020-161/90-02 од 19. и
28.09.1990. године и члана 20. Статута општине Петровац
("Службени гласник општине Петровац на Млави" бр.1/15пречишћен текст),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 29.07.2016. године, донела је

Комисија је дужна да Скупштини општине уз предлог
назива улица, тргова и зграда поднесе и образложене
предлоге и мишљења месних заједница, грађана, и других
субјеката као предлагача за њихово одређење или промену.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА
И ОБЕЛЕЖАВАЊА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗГРАДА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Административне и друге послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Петровац на
Млави.
Члан 4.

Члан 1.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
Члан 5.

Овим Решењем именују се чланови Комисије за
давање назива и обележавања улица, тргова и зграда на
подручју општине Петровац на Млави и то:
1. Милан Миладиновић, предузетник из Петрвца на Млави, за
председника;
2. Иван Станисављевић, специјалиста струковних студија
геодезије из Петровац на Млави, за члана;
3. Мирољуб Милановић, професор српског језика и
књижевности из Петровца на Млави, за члана;
4. Лазар Милошевић, радник из Петровца на Млави, за члана;
5. Драгица Михајловић-Војиновић, дипл.правник из Петровца
на Млави, за члана;

Члан 2.

Члан 3.

Решење доставити: Именованим члановима Комисије
и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-286/2016-02
Датум: 29.07.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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САДРЖАЈ

1.

ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-278/2016-02;

2.

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА - Ивана Новаковић, бр. 020-279/2016-02;

3.

страна 01
страна 01

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-280/2016-02;

4.

страна 01

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2016.- 30.06.2016. ГОДИНЕ, бр. 020-281/2016-02;

5.

страна 03

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ,
ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-282/2016-02;

6.

страна 03

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ЗОНА
"РЕКА МЛАВА" У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ, бр. 020-283/2016-02;

7.

страна 04

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА,
ТРГОВА И ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-285/2016-02;

8.

страна 05

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА,
ТРГОВА И ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-286/2016-02;

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

страна 06

Број 8 - страна 7

1. 8. 2016. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Број 8 - страна 8

_________________________________________________________________________________
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Штампа: "Хипотрејд" Петровац, 012 / 327 - 645

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

