
 

 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

ГОДИНА XIII - БРОЈ 9 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  

29 .  октобар  2018 .  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 20. став 1. тачка 1. а у вези члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" ,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/17-пречишћен текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У  Одлуци о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину, бр.020-259/2017-02 од 18.12.2017. године, врше се 
повећања и смањења укупног прихода и расхода. 
 

 Члан 2. 
 

У билансном делу буџета у делу прихода врше се следеће измене: 
 

 
РАСХОДИ: 
 
 У делу буџета распоред расхода по корисницима и ближим наменама врше се следеће измене повећања расхода: 
 

Глава 1 ПРОГРАМ 16  2101- Политички систем локалне самоуправе;Функ.кл.111 
           

Позиција 6/0 ПА0001  Услуге по уговору 
                                                износ од..............................................................    6.990.174,35                              замењује 
се износом од .................................                7.530.174,35 
 

Глава 2 ПРОГРАМ 16  2101- Политички систем локалне самоуправе;Функ.кл.111 
           

Позиција 22/0 ПА0001  Услуге по уговору 
                                                износ од..............................................................    3.800.000,00                              замењује 
се износом од .................................                3.990.000,00 
 
 

Глава 4 ПРОГРАМ 15  0602- Опште услуге локалне самоуправе;Функ.кл.130 
           

Позиција 48/0 ПА0001  Услуге по уговору 
                                                износ од..............................................................    27.399.931,00                              замењује 
се износом од .................................    28.399.931,00 

 
Позиција 369/0 ПА0001 Дотације међународним орган.            

износ од..............................................................                   0,00                                       
замењује се износом од .................................        3.600.000,00 

           
Позиција 54/0 ПА0001  Новчане казне и пенали по решењу судова 

                                                износ од..............................................................   13.960.922,48                                       
замењује се износом од .................................     15.960.922,48 

 
Глава 4  ПРОГРАМ 7  0701-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура;Фун.кл.451 
 
Позиција 97/0 ПА0002 Текуће поправке и одржавање 

                                                износ од.............................................................. 29.800.000,00                              
замењује се износом од ........................            38.100.000,00 
 
 
 
 

Глава 4 ПРОГРАМ 12  1801Здравствена заштита;Фун.кл.700 
 
Позиција156/0 ПА 0002 Награде запосленима 
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                                                износ од..............................................................      11.089.720,00                  
замењује се износом од ........................                  12.439.720,00 

 
Глава 4.05  ПРОГРАМ 15  0602- Опште услуге локалне самоуправе;Фун.кл.160 
 
Позиција201/0 ПА 0002 Стални трошкови 

                                                износ од..............................................................     3.673.000,00                              
замењује се износом од ........................                3.793.000,00 
 

Позиција202/0 ПА 0002 Услуге по уговору 
                                                износ од..............................................................        695.000,00                              
замењује се износом од ........................                  706.000,00 

 
Позиција 204/0 ПА0002 Текуће поправке и одржавање 

                                                износ од..............................................................  30.365.000,00                              
замењује се износом од ........................             30.455.000,00 
 

Позиција203/0 ПА 0002 Спец.услуге 
                                    износ од..............................................................      3.256.000,00                           

замењује се износом од ........................                  3.295.000,00 
 
Глава 4.08  ПРОГРАМ 13  1201- Развој културе и информисања;Фун.кл.820 
 
Позиција289/0 ПА 0001 Услуге по уговору 

                                                износ од..............................................................       1.794.000,00                   
замењује се износом од ........................                  1.832.000,00 
 

Позиција291/0 ПА 0001 Материјал 
                                                износ од..............................................................      612.000,00                          
замењује се износом од ........................                     719.000,00 
 

    Глава 4.09  ПРОГРАМ 14  1201- Развој спорта и омладине;Фун.кл.810 
 
Позиција305/0 ПА 0004 Стални трошкови 

                                                износ од..............................................................     7.834.800,00                              
замењује се износом од ........................                7.859.800,00 
 

Позиција 309/0 ПА0004 Текуће поправке и одржавање 
                                                износ од..............................................................       437.000,00                              
замењује се износом од ........................                  429.000,00 
 

Позиција310/0 ПА 0001 Материјал 
                                                износ од..............................................................      457.000,00                          
замењује се износом од ........................                     423.000,00 
 
 
Смањити позиције које постоје у Одлуци о буџету за 2018.годину 
 
РАСХОДИ 
 
У делу буџета распоред расхода по корисницима и ближим наменама врше се следеће измене смањења расхода  
 

Глава 4 ПРОГРАМ 5  0101- Пољопривреда и рурални развоје;Функ.кл.420 
 
Позиција 95/0 ПА0001  СУБ.јавним неф.предуз. и организ. 

                                                износ од..............................................................  7.000.000,00                                       
замењује се износом од .................................    5.000,000,00     
 

 
Глава 4 ПРОГРАМ 15  0602- Опште услуге локалне самоуправе;Функ.кл.620 
 
Позиција 362/0 ПР0602-77  Зграде и грађевински објекти 

                                                износ од..............................................................  3.500.000,00                                       
замењује се износом од .................................                  0,00    
 

 
Глава 4 ПРОГРАМ 15  0602- Опште услуге локалне самоуправе;Функ.кл170 
 
Позиција 75/0 ПА 0003  Отплата домаћих камата 

                                                износ од..............................................................  7.000.000,00                                       
замењује се износом од .................................     4.000,000,00 
 

Позиција 77/0 ПА 0003  Отплата главнице домаћим кредиторима 
                                                износ од.............................................................. 62.000.000,00                                       
замењује се износом од .................................   58.500,000,00 
 

Позиција 78/0 ПА 0003  Отплата главнице за финан.лизинг 
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                                                износ од..............................................................  3.000.000,00                                       
замењује се износом од .................................     2.500,000,00 
 
    

Глава 4 ПРОГРАМ 9  2002- Основно образовање и васпитање;Функ.кл911 
 

Позиција 148/0 ПА 0001  Трансфери осталим нивоима власти 
                                                износ од.............................................................. 91.063.543,00                                       
замењује се износом од .................................   87.818.543,00 

 
 
Глава 4 ПРОГРАМ 10  2003- Средње образовање и васпитање;Функ.кл920 

 
Позиција 151/0 ПА 0001  Трансфери осталим нивоима власти 

                                                износ од.............................................................. 20.698.000,00                                       
замењује се износом од .................................   19.348,000,00 
 

Глава 4.05  ПРОГРАМ 15  0602- Опште услуге локалне самоуправе;Фун.кл.160 
 
Позиција205/0 ПА 0002 Материјал 

                                                износ од..............................................................      2.958.200,00                  
замењује се износом од ........................                  2.838.200,00 
 

Позиција205/0 ПА 0002 Порези,таксе,казне 
                                                износ од..............................................................      239.000,00                             
замењује се износом од ........................                  214.000,00 
 

Глава 4.08  ПРОГРАМ 13  1201- Развој културе и информисања;Фун.кл.820 
 

Позиција298/0 ПА 0002 Спец.услуге 
                                    износ од..............................................................      1.100.000,00                           

замењује се износом од ........................                     955.000,00 
 

Глава 4.09  ПРОГРАМ 14  1201- Развој спорта и омладине;Фун.кл.810 
 

Позиција315/0 ПА 0004 Машине и опрема 
                                    износ од..............................................................           46.000,00                           

замењује се износом од ........................                                0,00 
 
 
Позиција314/0 ПА 0004 Пројектна документација 
                                    износ од..............................................................             1.000,00                           

замењује се износом од ........................                                0,00 
 
 
Позиција306/0 ПА 0004 Трошкови путовања 

                                                износ од..............................................................         10.000,00                          
замењује се износом од ........................                                 0,00 
 

Позиција309/0 ПА 0004 Спец.услуге 
                                    износ од..............................................................         210.000,00                           

замењује се износом од ........................                     200.000,00 
 
 

 
Члан 3. 

 
 Сагласно овим изменама врше се одговарајуће измене у општем распореду прихода и расхода, по расподелама у 
основним наменама. 
 
 

Члан 4. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-156/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

2. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), 
члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" ,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 
142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац 
на Млави", бр. 5/17-пречишћен текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. 

ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ 
 

I 
 

  УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за период од 01.01.2018. године до 
30.09.2018. године, број 400-1777/18-02 од 15.10.2018. године, Oдељењa за финансије и буџет Општинске управе општине 
Петровац на Млави. 

  II 

 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Петровац на Млави''. 
 

   III 

 
 Решење доставити: Одељењу за финансије и буџет и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-157/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

3. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18) и 
члана 20, 111. и 112. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/17-
пречишћен текст), a на предлог председника општине Петровац на Млави, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА 

ПРОМЕНУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 

 Прихвата се предлог председника општине Петровац на Млави за промену Статута општине Петровац на Млави, ради 
усклађивања са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 47/18). 
 

Члан 2. 
 

 Обавезује се Комисија за Статут општине Петровац на Млави да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке изради и утврди нацрт Статута општине Петровац на Млави, стави нацрт на јавну расправу која ће трајати најмање 15 
дана, и по спровођењу јавне расправе утврди коначан текст нацрта и исти достави Општинском већу и Скупштини општине 
Петровац на Млави на даљу надлежност. 

Члан 3. 
 

 Приликом утврђивања нацрта Статута, Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 4. 
 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије, при изради нацрта Статута, обавља секретар 
Скупштине општине. 

Члан 5. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-158/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
4. 

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), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/206 и 47/2018) и чланa 20. Статута општине Петровац на Млави (''Сл. гласник општине 
Петровац на Млави'', бр. 5/17-пречишћен текст),  
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Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године донела је: 
 

О Д Л У К У    
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АСФАЛТНA БАЗA” У НАСЕЉУ ЖДРЕЛО, ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације “Aсфалтнa базa“ у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави (у 

даљем тексту ПДР). 
 

Члан 2. 
 

Простор обухваћен Планом налази се у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави. Парцеле на којима се налази 
асфалтна база су к.п. бр. 9510/2 и 10487 КО Ждрело. 

План детаљне регулације обухвата катастарске парцеле број 9510/2 и 10487 КО Ждрело. Оријентациона површина 
обухвата Плана детаљне регулације је око 2,98 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 - Просторног плана општине Петровац на Млави (''Сл. гласник оптшине Петровац на Млави'', бр. 8 
/12), предвиђено је планско усмеравање, уређење, опремање, активирање и заштита свих категорија земљишта. Просторним 
планом општине Петровац на Млави је прописана израда Плана детаљне регулације за све привредне комплексе. 

 
Члан 4. 

 
 Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:  

- оверен катастарско-топографски план у границама обухвата Плана детаљне регулације; 
- постојеће скениране геодетске подлоге (детаљни листови);  
- копија плана издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Петровац 
- Извод из листа непокретности 
- постојећи и расположиви орто-фото снимци подручја општине Петровац на Млави. 
 

Члан 5. 
 

 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора се дефинишу кроз :  
- рационално и одрживо коришћење земљишта у планском обухвату; 
- обезбеђивање услова за опремање и уређење простора. 
 

Члан 6. 
 

Циљ израде Плана је да се у складу са ППО и условима јавних и комуналних предузећа, кроз План детаљне 
регулације дефинишу катастарске парцеле број 9150/2 и 10487 КО Ждрело као грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја насеља и да се дефинишу услови уређења, изградње, заштите простора и услови прикључења на комуналну 
инфраструктуру. 

 
Члан 7. 

 
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 у планском подручју и окружењу. 
Основна намена  у обухвату Плана била би производна делатност – асфалтна база. 

Члан 8. 
 

 Рок за израду Плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 9. 
 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам планирање и развој Општинске управе општине Петровац на Млави. 
Средства за израду Плана обезбеђује предузеће наручилац Плана, „Срмекс“ ДОО, Петровац.  
 

Члан 10. 
 

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

Члан 11. 
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Приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације  “Aсфалтнa базa“ у насељу Ждрело, 
општина Петровац на Млави на животну средину. Мишљење Одељења за урбанизам, планирање и развој о приступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну средину бр. 501-42/15-02 од 11.09.2018. је саставни део ове Одлуке. 

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке је графички прилог са орјентационом границом плана.  
 

Члан 13. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-159/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
План детаљне регулације у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави (ПДР) се израђује у складу са Законом о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14), 
а у складу са Просторним планом општине Петровац на Млави („Сл. гласник општине Петровац на Млави“, број 8/12). 

Просторним планом општине Петровац на Млави прописана је обавезна израда планова детаљне регулације за радне 
и преивредне зоне и комплексе, као и за потребну површину грађевинског земљишта од 0,5 – 5,0 ha - промена намене 
пољопривредног у грађевинско могућа је само израдом Плана детаљне регулације. 

Потребно је да се у оквиру обухвата ПДР дефинишу услови изградње и уређења, начин коришћења простора као и 
услови заштите животне средине у складу са Законом о планирању и изградњи и Просторним планом општине. 

Предузеће Срмекс д.о.о. је дана 20.08.2018. поднело Иницијативу за израду Плана детаљне регулације са циљем да 
оптимализује производњу, повећа степен заштите животне средине, побољша безбедност коришћења простора, изврши 
пренамену земљишта и реши имовинске односе са садашњим имаоцима права на парцели. 

У Просторном плану општине Петровац на Млави  (Сл. гласник општине Петровац на Млави бр. 8/12.) предметно 
подручје је ван планираног грађевинског подручја насеља Ждрело. 

Парцеле на чијим деловима се налази асфалтна база су 9510/2 и 10487 КО Ждрело. Парцела 9510/2 је површине 123,7 
ари, а носилац права коришћења је ЈП „Србијашуме“. У катастру непокретности парцела се води као пољопривредно 
земљиште. Парцела 10487 је површине 493,4 ари, а носилац права коришћења је ЈП „Железнице Србије“. У катастру 
непокретности парцела се води као остало вештачки створено неплодно земљиште. 

У складу са ППО и условима јавних и комуналних предузећа, потребно је да се кроз План детаљне регулације 
дефинишу делови или целе парцеле 9150/2 и 10487 као грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља и да се 
дефинишу услови уређења, изградње, заштите простора и услови прикључења на комуналну инфраструктуру. 

Комисија за планове општине Петровац на Млави је на 68. седници одржаној  дана 21.09.2018. дала позитивно 
мишљење на предлог Одлуке о изради Плана. 
 
5. 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 и 
47/18), члана 209. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) и члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник Општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен текст),  

Скупштина Општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о социјалној заштити општине Петровац на Млави, број 020-114/2017-02 од 27.04.2017. године, врше се 
следеће измене и допуне: 
 - У члану 44. ставу 2. тачки 1. после подтачке 1.6 додаје се нова подтачка 1.7 која гласи: 
 "1.7 Обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи" 
 - У члану 44. ставу 2. тачки 2. подтачка 2.2 брише се. 
 - Након члана 54. додаје се нови поднаслов и нови члан 55. и исти гласе: 
 "1.7 Обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи 
 

Члан 55. 
 

Огрев за зиму се, као вид материјалне подршке, обезбеђује се корисницима новчане социјалне помоћи.  
Признавање права на обезбеђивање огрева врши Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица у складу са 

Правилником о обезбеђивању огрева.  
Сагласност на предлог правилника даје Општинско веће. " 
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 - Досадашњи члан 55. постаје члан 56, члан 56. постаје члан 57, члан 57. постаје члан 58, a поднаслов "2.2 
Обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи" и досадашњи члан 58. бришу се. 
 

Члан 2. 
 

Овa Одлукa ступa нa снaгу осмог дaнa од дaнa објaвљивaњa у "Службеном  гласнику Општине Петровац на Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-160/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

6. 
 На основу члана 27.став 10. и 29.став 4. као и Чл. 30. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/11 и 105/2014, 
104/2016- др.Закон, 108/2016 и 113/2017), члана 2. и члана 3.став 1.тачка 1. и тачка 3.;  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, 48/2015 ,99/2015 и 42/2017),члана 14.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави" бр.7/14 и 
Одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави број 
202-112/2015-02 од 12.06.2015. године),члана 20. став 1.тачка 20. Статута општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине 
Петровац на Млави", бр.5/17-пречишћен текст) и Иницијативе Председника општине бр.463-22/18-02 од 19.10. 2018. године 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној дана 29.10.2018. године, д о н о с и 
 

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

размене 
 
I 
 

        Покреће се поступаку прибављања непосредном погодбом путем размене следеће непокретности: 
- Дела кп.бр 8867 у КО Каменово у површини од 101,24м2.   уписане у Извод из листа непокретности број 3485, потес: Кључеви, 
врста земљишта: пољопривредно земљиште; приватна својина Станише (Радомира) Филиповића из Каменова  у обиму удела 
1/1.  
      и 
- Катастарске парцеле која  у власништву општине Петровац на Млави, КП. бр. 7683/1 у КО Каменово која је површине 310 м2  
као и објектом који се налази на наведеној парцели који је површине 32м2, с тим да ће подносилац захтева Станиша 
Филиповић из Каменова исплатити разлику у  тржишној вредности предметних непокретности које се у овом поступку 
размењују, општини Петровац на Млави.  
 

II 
 

        Прибављањем непокретности из тачке 1.ове Одлуке у јавну својину општине Петровац на Млави, регулишу  се имовинско 
правни односи  у вези са  реализацију пројекта : ''Санација и адаптација локалног пута Каменово - Забрђе'' у дужини од 3,050 
метара који спаја два регионална путна правца са највећим саобраћајним прометом на територији општине Петровац на Млави 
и то IIA-161 и IIA-147. 
 -Оправданост и целисходност прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави 
непосредном погодбом путем размене  лежи и у чињеници да је парцела која се прибавља у јавну својину општине  непосредно 
лоцирана уз постојећи мост на реци Млави, што је условило непходност прибављања конкретне парцеле из разлога 
економичности и функционалности (узимајући у обзир вредност постојећег објекта -моста на реци Млави чији је положај 
условио неопходност прибављања конкретне непокретности из чл. 1. ове Одлуке) 

   - Путни правац Каменово – Забрђе је једини који  се користи као алтернативна обилазница око седишта општине до 
изградње новог моста у самом граду,  на довољно економичан начин без великог обилажења. 

        Власник предметне парцеле чији се део прибавља у јавну својину, поднео је општини Петровац на Млави 31. 
августа 2018. године Захтев у којем предлаже регулисање међусобних имовинско правних односа на начин у коме ће 
разменити део своје непокретности која је заузета рализацијом пројекта : ''Санација и адаптација локалног пута Каменово - 
Забрђе'' са непокретношћу која је у власништву општине Перовац на Млави уз уплату разлике у тржишној цени наведених 
непокретности општини Петровац на Млави.  
 Наведена позиција предметне непокретности намеће начин прибављања у јавну својину путем непосредне 
погодбе разменом, због чека се прибављање у јавну својину не може реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем 
понуда. 
 

III 
 

Поступак прибављања непокретности из тачке 1. ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној својини 
("Сл.гласник РС" бр.72/11 и 105/2014, 104/2016- др.Закон, 108/2016 и 113/2017) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
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писмених понуда ("Сл.гласник РС" бр.24/2012", 48/2015 ,99/2015 и 42/2017) и Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави" бр.7/14 и Одлуке о измени и допуни 
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави број 202-112/2015-02 од 
12.06.2015. године) 

Непокретност из тачке 1.ове Одлуке прибавља се у јавну својину општине Петровац на Млави путем размене  по цени 
која неможе бити виша од  тржишне  цене која ће бити утврђена  од стране надлежног органа, непокретност која се овом 
разменом отуђује из јавне својине општине Петровац на Млави неможе бити отуђена испоц цене која буде утврђена од стране 
надлежног органа а  у складу са Законом и важећим Одлукама,  на исти начин ће бити извршена процена тржишне вредности 
непокретности која се путем размене  прибавља као и непокретности која се путем размене отуђује из јавне својине општине 
Петровац на Млави.  

 
IV 
 

          Формира се Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину путем размене , у саставу: 
1. Бојан Модрлановић, дипл.правник, руководилац одељења за имовинско правне послове привреду и друштвене делатности, 
председник 
2. Јелена Миливојевић дипл.правник,заменик начелника општинске управе, члан 
3. Ана Јовић, дипл правник, ,  члан. 
 

Задатак Комисије је да: спроведе поступак непосредне погодбе и размене са власником непокретности из тачке 1.ове 
Одлуке, ради прибављања у јавну својину општине Петровац на Млави и отуђења из јавне својине непокретности која је у 
власништву општине Петровац на Млави.  (прибави извештај од надлежног органа о тржишној вредности непокретности које се 
размењују из тачке 1.ове Одлуке; прибави понуду за размену од власника непокретности из тачке 1.ове Одлуке) 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: 020-161/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
7. 
 На основу члана 27.став 10. и 29.став 4.Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/11 и 105/2014, 104/2016- 
др.Закон, 108/2016 и 113/2017), члана 2. и чл.3.став 2.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, 48/2015 ,99/2015 и 42/2017),члана 14.Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној 
својини општине Петровац на Млави став 3.  ("Сл.гласник општине Петровац на Млави" бр.7/14 и Одлуке о измени и допуни 
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави број 202-112/2015-02 од 
12.06.2015. године),члана 20. став 1.тачка 20. Статута општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави", 
бр.5/17-пречишћен текст) и након поступка који је спровела Комисија именована Одлуком СО Петровац на Млави број: 020-
78/2018-02 од 18.04. 2018. године и Изменом и допуном наведене одлуке број: 020-135/2018-02 од 12.09.2018.године,   
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној дана 29.10.2018. године, д о н о с и 
 

РЕШЕЊЕ 
о отуђењу непокретности из јавне својине општине Петровац на Млави непосредном погодбом 

 
I 
 

 Отућује се из јавне својине општине Петровац на Млави непосредном погодбом  следећа непокретност: део КП. Бр. 
2499/1 у површини од 424,95м2   као и део објекта стојећег на наведеној парцели - Објекта број 1. на којем је општина носилац 
права својине са обимом удела од 32/52 уписане у Извод из листа непокретности број 2808 за КО Трновче,   непосредном 
погодбом подносиоцу захтева -  Титијевски Радмили из Трновча.  
 

II 
 

 Непокретност из става 1. отуђује се по цени утврђеној од стране сталног судског вештака и то вредност дела КП. Бр. 
2499/1 у површини од 424,95м2  износи 126.500,00 динара  односно 1.072,00 еура, (хиљаду седамдесет еура) , тржишна 
вредност дела стамбеног објекта у површини од 32м2 износи 73.500,00 динара односно 623 еура (шест стотина двадесет и три 
еура),  
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 Укупна цена износи 200.000,00 динара односно 1.695,00 еура,  с тим што се исплата врши у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 

III 
 

 Општина Петровац на Млави  је са   Титијевски Радимилом  из Трновча као избеглим лицем закључила  Уговор о 
закупу бише железничке станице у Трновчу под бројем : 06-3/2010-02-4 од 01. 03. 2010. године на временски период од 20 
година. Дана 20. децембра 2017. године закупац Титијевски Радмила се са својим сином Титијевски Слободаном обратила 
Захтевом за откуп објекта и земљишта који су предмет закупа. Одлуком СО Петровац на Млави број: 020-78/2018-02 од 18.04. 
2018. године и Изменом и допуном наведене одлуке број: 020-135/2018-02 од 12.09.2018.године покренут је поступак отуђења 
непокретности из јавне својине Петровац на Млави непосредном погодбом.  
 

IV 
 

 У року од 30 дана од дана правоснажности овог решења, а након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца, 
закључиће се Уговор о отуђењу непокретности ближе описане у ставу 1.овог решења којим ће се ближе уредити међусобна 
права и обавезе уговорних страна. 

V 
 

 Председник општине Петровац на Млави, по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у име Општине 
закључује уговор из става 4. овог решења. 

VI 
 Решење је кончано.  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу иницијативе председнка општине број 463-8/18-02 од 11. априла  2018. године ради трајног решења 
стамбеног питања избеглих лица, Титијевски Радмиле и Титијевски Слободана,  Скупштина општине Петровац на Млави 
донела је Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом  број: 020-78/2018-02 од 18. априла  2018. године. Истом одлуком формирана је и комисија за спровођење поступка. 
Одлуком о измени одлуке о покретању поступка отуђења  непокретности из јавне својине општине Петровац на Млави 
непосредном погодбом  Број: 020-135/2018-02 од 12. септембра 2018. године измењена је комисија за спровођење поступка.  
 На свом састанку одржаном 14. септембра  2018. године  Комисија је извршила увид у следећу документацију: Захтев 
Радмиле Титијевски и Слободана Титијевског из Трновча од 20.12.2017. године, Уговор о закупу број 06-3/2010-02-4 од 01.03. 
2010. године, извештај сталног судског вештака геодетске струке Саше Животића из Петровца на Млави од 01.11.2017. године, 
Лист непокретности број 2808 КО Трновче у коме је уписана КП.бр. 2499/1 и Објекат број 1, Информацију о локацији Одељења 
за урбанизам планирање и развој број 350-82/18-01 од 5. фебруара 2018. године, у налаз и мишљење сталног Судског вештака 
Валентине Филиповић дипл. инг архитектуре из Петровца на Млави од 02. јула 2018. године у вези са процењеном тржишном 
вредношћу дела од КП. бр. 2499/1 КО Трновче у површини од 424,95 м2 и Објекта број 1. површине 32 м2 који се налази на 
наведеном делу парцеле. На наведеној седници комисија је донела закључак да су испуњени услови за наставак поступка 
отуђења непокретности из јавне својине непосредном погодбом с тим што се уговор о отуђењу непокретности из јавне својине 
може закључити само са Титијевски Радмилом као закупцем из уговора о закупу број: 06-3/2010-02-4 од 01.03.2010. године.  
 На састанку одржаном 5. октобра 2018. године пред Комисију су приступили подносиоци захтева Титијевски Радмила и 
Титијевски Слободан. Комисија је странке подносиоце захтева упознала са постпуком који се спроводи у складу са чланом 14. 
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави те саопштила присутним 
странкама да је тржишна вредност непокретности утврђена вештачењем и да се из налаза и мишљења сталног судског 
вештака Валентине Филиповић дипл. инг. архитектуре из Петровца на Млави утврђује да је тржишна вредност дела КП. бр. 
2499/1 КО Трновче у површини од 424,95м2 износи 126.500,00 динара односно 1.072,00 еур и да тржишна вредност дела 
стамбеног објекта укупне површине 32м2 износи 73.500,00 динара односно 623,00 еура. Да је укупна цена непокретности 
200.000,00 динара односно 1.695,00 еура на дан промета. Истовремено је комисија упознала пристуне подносиоце захтева да 
се уговор о отуђењу из јавне својине може бити закључен само са Радмилом Титијевски  као закупцем из уговора о закупу број: 
06-3/2010-02-4 од 01.03.2010. године.  
 Подносилац захтева Слободан Титијевски је изјавио да је Радмила његова мајка, да живе у заједничком породичном 
домаћинству односно кући коју је општина дала у закуп његовој мајци, да је упознат са током поступка те схватио чињенице 
изложене од стране комисије и да из наведеног разлога одустаје од свог затева за откп и предлаже да се уговор закључи са 
његовом мајком Радмилом.  
 Подносилац захтева Радмила Титијевски из Трновча је изјавила да је упозната са током поступка и да је сагласна са 
утврђеном тржишном вредношћу непокретности, да пристаје на тако утврђену цену и жели да откупи предметне непокретности 
од општине на начин како јој је презентовано од стране комисије.   
 Комисија је констатовала да су испуњени услови за прослеђивање записника Одљењу које је припремило нацрт 
Решења за општинско веће које је предлагач одлуке за Скупштину општине.  
 На основу свега напред изнетог донето је Решење као у изреци. 
 Решење доставити: Титијевски Радмили из Трновча, Одељењу за имовинско правне односе привреду и друштвене 
делатности, Општинском јавном правобранилаштву, Архиви.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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Број: 020-162/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

8. 
 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 20. став 1. тачка 9. 
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави, бр. 5/17 - пречишћен текст), а на 
предлог Комисије за избор и именовања, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној дана 29.10.2018. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
I 

 
 Саши Ранђеловићу, дипломираном економисти из Петровца на Млави, престаје дужност директора Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на Млави, због истека мандата.  
 

II 
 
         Решење објавити у „Службеном гласнику општине Петровац на Млави“. 
 

III 
  
 Решење доставити: Саши Ранђеловићу, Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Петровац на Млави, 
Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-163/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

9. 
 На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 20. став 1. тачка 9. 
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави, бр. 5/17 - пречишћен текст,), а на 
предлог Комисије за спровођење Конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

I 
 
 Саша Ранђеловић, дипломирани економиста из Петровца на Млави, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на Млави, на период од четири године. 
 

II 
 
    Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику 

општине Петровац на Млави“. 
III 

 
   Ово решење је коначно. 

IV 
 

         Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику општине Петровац на Млави“ и на интернет страници општине 
Петровац на Млави. 

Образложење 
 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) прописано је да директора јавног 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на 
период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Статутом општине Петровац на Млави, чланом 20. став 1. тачка 9. прописано је да Скупштина општине именује 
директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. 

Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 12.09.2018. године, донела је Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на Млави и огласила Јавни 
конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на Млави. 
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Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 70/2018, дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет 
страници општине Петровац на Млави. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ . 
 Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, коју је именовала 
Скупштина општине Петровац на Млави на седници одржаној 23.12.2016. године. 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за подношење пријава, 
констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на 
Млави, благовремено поднета једна пријава. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 
директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 24.10.2018. године, а у складу са одредбом 
члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на Млави, и то: 
 

1. Саша Ранђеловић, дипломирани економиста из Петровца на Млави. 
 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 
поднету и прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата. 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија је на 
седници одржаној 26.10.2018. године, утврдила резултате за кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним 
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на 
Млави, на коју је уврстила кандидата који је испунио прописане услове за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Петровац на Млави. 
 На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Петровац на Млави и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“  Петровац на Млави, утврђен је предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на 
Млави, именује први кандидат са Ранг листе, Саша Ранђеловић, дипломирани економиста из Петровца на Млави, на период од 
четири године. 
 На основу напред наведеног, Скупштина општине одлучила је као у диспозитиву решења. 
        Ово решење је коначно, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.  
        Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба, већ се може покренути 
управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-164/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

10. 
 На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13-
ОУС, 50/13-ОУС, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине 
Петровац на Млави", бр. 5/17-пречишћен текст), а на предлог Комисије за избор и именовање, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на својој седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ  

 
Члан 1. 

 
 У Решењу о именовању општинске Комисије за планове, број 020-18/2016-02 од 05.02.2016. године, и Решењу о 
допуни Решења о именовању општинске Комисије за планове, број 020-87/2016-02 од 04.04.2016. године, члан 2. мења се и 
гласи: 
 "Комисија из члана 1. овог решења има пет чланова, укључујући председника, заменика председника, секретара, који 
се бирају из реда угледних стручњака из области просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за 
обављање стручних послова у области планирања и уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом.   
 Три члана Комисије за планове именује Скупштина општине, а преостала два члана именују се на предлог 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
 
 За председника Комисије именује се  
1. СУЗАНА МИЛОШЕВИЋ, дипл. просторни планер из Петровца на Млави; 
За заменика председника Комисије именује се  
2. ДРАГОЉУБ ЖИВКОВИЋ, дипл. просторни планер из Лозовика; 
За секретара Комисије именује се 
3. СНЕЖАНА СТАНКОВИЋ МИЈАТОВИЋ, дипл. инж. архитектуре из Петровца на Млави. 
 
 Преостала два члана Комисије за планове са одговарајућом лиценцом именују се на предлог Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  
 На предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, за чланове Комисије за планове именују се: 
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1. Татјана Тодоровић, дипл. просторни планер из Смедерева и   
2. Јасна Марићевић, дипл. инж. архитектуре из Аранђеловца." 
 

Члан 2. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-165/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

11. 
 На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/17 и 27/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 
47/18) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен 
текст), а на предлог Комисије за избор и именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" МЕЛНИЦА 
 
I 
 

 Разрешавају се дужности два члана Школског одбора ОШ "Бранко Радичевић" Мелница, и то: Жељко Пауновић, 
пољопривредник из Мелнице и Станиша Јаношевић, пољопривредник из Мелнице, именовани као представници локалне 
самоуправе решењем број 020-344/2016-02 од 23.09.2016. године. 
 

II 
 
 Именују се за чланове Школског одбора ОШ "Бранко Радичевић" Мелница као представници локалне самоуправе 
Жељко Стојановић, електромеханичар из Мелнице и Жељко Лупшић, књиговођа из Мелнице. 
 

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

IV 
 
 Решење доставити: Именованим и разрешеним члановима Школског одбора, школи, стручној служби за 
образовање и културу општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-166/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
12. 
 На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/17 и 27/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 
47/18) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен 
текст), а на предлог Комисије за избор и именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ" ШЕТОЊЕ 
 
I 
 

 Разрешава се дужности члан Школског одбора ОШ "Мирослав Букумировић Букум" Шетоње Сања Јовић из 
Шетоња, именована испред Савета родитеља решењем број 020-445/2016-02 од 23.12.2016. године. 
 

II 
 
 Именује се за члана Школског одбора ОШ "Мирослав Букумировић Букум" Шетоње испред Савета родитеља 
Биљана Маринковић из Шетоња. 

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

IV 
 
 Решење доставити: Именованом и разрешеном члану Школског одбора, школи, стручној служби за образовање и 
културу општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-167/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

13. 
 На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/17 и 27/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 
47/18) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен 
текст), а на предлог Комисије за избор и именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 
 
I 
 

 Разрешава се дужности члан Школског одбора ОШ "Жарко Зрењанин" Велико Лаоле Марија Лекић из Великог 
Лаола, именована испред Савета родитеља решењем број 020-349/2016-02 од 23.09.2016. године, због поднете оставке. 
 

II 
 
 Именује се за члана Школског одбора ОШ "Жарко Зрењанин" Велико Лаоле испред Савета родитеља Љиљана 
Животић из Великог Лаола. 

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

IV 
 
 Решење доставити: Именованом и разрешеном члану Школског одбора, школи, стручној служби за образовање и 
културу општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-168/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

14. 
 На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/17 и 27/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 
47/18) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен 
текст), а на предлог Комисије за избор и именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ" БУРОВАЦ 
 
 
 
I 
 

 Разрешава се дужности члан Школског одбора ОШ "Света Михајловић" Буровац Санела Радовановић, радник из 
Буровца, именована као представник локалне самоуправе решењем број 020-346/2016-02 од 23.09.2016. године, због 
поднете оставке. 
 
 

II 
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-  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  -  

 

 
 

 
 Именује се за члана Школског одбора ОШ "Света Михајловић" Буровац као представник локалне самоуправе 
Бојан Добросављевић, радник из Буровца.. 
 
 
 

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

IV 
 
 Решење доставити: Именованом и разрешеном члану Школског одбора, школи, стручној служби за образовање и 
културу општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-169/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

15. 
 На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/17 и 27/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 
47/18) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен 
текст), а на предлог Комисије за избор и именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МЛАДОСТ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
I 
 

 Разрешавају се дужности два члана Школског одбора Средње школе "Младост" Петровац на Млави, и то: Невенка 
Граонић Аранђеловић из Петровца на Млави и Весна Симеоновић из Петровца на Млави, именовани испред Савета 
родитеља решењем број 020-261/2016-02 од 29.06.2016. године. 
 

II 
 
 Именују се за чланове Школског одбора Средње школе "Младост" Петровац на Млави испред Савета родитеља 
Данијела Миливојевић из Петровца на Млави и Слађана Николић из Петровца на Млави. 
 

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

IV 
 
 Решење доставити: Именованим и разрешеним члановима Школског одбора, школи, стручној служби за 
образовање и културу општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-170/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

16. 
 На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/17 и 27/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 
47/18) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен 
текст), а на предлог Комисије за избор и именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКOЛСКЕ УСТАНОВЕ "ГАЛЕБ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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I 
 

 Разрешава се дужности члан Управног одбора Предшколске установе "Галеб" Петровац на Млави Маријана 
Винуловић из Петровца на Млави, именована испред Савета родитеља решењем број 020-166/2016-02 од 23.05.2016. 
године. 

II 
 
 Именује се за члана Управног одбора Предшколске установе "Галеб" Петровац на Млави испред Савета 
родитеља Гoрдана Трујић из Петровца на Млави. 

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

IV 
 
 Решење доставити: Именованом и разрешеном члану Управног одбора, Предшколској установи "Галеб", Управном 
одбору Предшколске установе "Галеб" и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-171/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

17. 
 На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/18-
др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 3. 
Правилника о општинском савету родитеља ("Службени гласник РС", бр. 72/18) и члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 5/17-пречишћен текст), а на предлог Комисије за избор и 
именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 29.10.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
I 
 

 У Општински савет родитеља општине Петровац на Млави именују се: 
 1. Ивица Стевић, испред Савета родитеља ОШ "Бата Булић" Петровац на Млави, за члана и Верица 
Живадиновић, испред Савета родитеља ОШ "Бата Булић" Петровац на Млави, за заменика члана; 
 2. Жаклина Дражиловић, испред Савета родитеља ОШ "Бранко Радичевић" Мелница, за члана и Анита 
Микуљевић, испред Савета родитеља ОШ "Бранко Радичевић" Мелница, за заменика члана; 
 3. Јелена Миладиновић, испред Савета родитеља ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица, за члана и Милена Зекановић 
Симић, испред Савета родитеља ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица, за заменика члана; 
 4. Жаклина Перић, испред Савета родитеља ОШ "Жарко Зрењанин" Велико Лаоле, за члана и Љиљана Животић, 
испред Савета родитеља ОШ "Жарко Зрењанин" Велико Лаоле, за заменика члана; 
 5. Љутица Радовановић, испред Савета родитеља ОШ Јован Шербановић" Рановац, за члана и Маја 
Милосављевић, испред Савета родитеља ОШ Јован Шербановић" Рановац, за заменика члана; 
 6. Весна Живковић, испред Савета родитеља ОШ "Мирослав Букумировић Букум" Шетоње, за члана и Драгана 
Милосављевић, испред Савета родитеља ОШ "Мирослав Букумировић Букум" Шетоње, за заменика члана; 
 7. Невенка Илић, испред Савета родитеља ОШ "Проф. Брана Пауновић" Рашанац, за члана и Ненад Петровић, 
испред Савета родитеља ОШ " Проф. Брана Пауновић" Рашанац, за заменика члана; 
 8. Душко Милановић, испред Савета родитеља ОШ "Света Михајловић" Буровац, за члана и Катарина 
Милутиновић, испред Савета родитеља ОШ "Света Михајловић" Буровац, за заменика члана; 
 9. Зоран Животић, испред Савета родитеља Средње школе "Младост" Петровац на Млави, за члана и Драган 
Миловановић, испред Савета родитеља Средње школе "Младост" Петровац на Млави, за заменика члана; 
 10. Вања Миловановић, испред Савета родитеља Предшколске установе "Галеб" Петровац на Млави, за члана и 
Александар Џодан, испред Савета родитеља Предшколске установе "Галеб" Петровац на Млави, за заменика члана. 

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

III 
 
 Решење доставити: Именованим члановима и заменицима Општинског савета родитеља, школама и 
предшколским установама општине Петровац на Млави, стручној служби за образовање и културу општине Петровац на 
Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 



 
 

29. 10. 2018. године             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                Број 9 - страна 16 

 

 
-  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  -  

 

 
 

 
Број: 020-172/2018-02 
Датум:29.10.2018.године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 
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