
      

       С л у ж б е н и    л и с т 
 
                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
 
Број: 13                                          Бачки Петровац                        
Година: XLVIII                            06. новембра 2012. године 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 
 

I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
202. - Одлука о расписивању избора за  чланове Савета Mесне заједнице  

Гложан на мандатни период  2013 – 2017. године. 
 
 

II  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

203. - Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац. 

 
 

III  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

204. -  Решење о давању  сагласности на  цене комуналних услуга д.о.о. 
„Глоаквалис“ Гложан. 

 
 
 

IV  ДИРЕКЦИЈА ЗА  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,  
ПУТНУ ПРИВРЕДУ И КОМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
                                                          
205. - Одлука  о висини накнаде за коришћење јавних површина. 
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  202. 
 

Na osnovu člana 68. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list 
Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4//2009 i 4/2011), člana 21. stav 2. Odluke o 
mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački 
Petrovac“, br. 1/2009 i 3/2009) a u skladu sa članom 19. stav 2. Statuta Mesne zajednice 
Gložan („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2010 i 2/2010) d o n o s i m 

 
O D L U K U 

O RASPISIVANJU IZBORA 
ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE GLOŽAN 

NA MANDATNI PERIOD 2013 – 2017. GODINE 
 
I 
 

Raspisuju se izbori za članove Saveta Mesne zajednice Gložan na mandatni 
period 2013 – 2017. godine,  za 27. januar 2013. godine. 
 

II 
 

Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 19. novembra 2012. godine. 
 

III 
 

2. Izbore  za  članove  Saveta Mesne  zajednice Gložan  sprovešće izborni organi 
(Izborna komisija i Birački odbori) u Mesnoj zajednici Gložan, imenovani na način i po 
postupku utvrđenim članom 20. stav 1. i 3.  Statuta Mesne zajednice Gložan („Službeni 
list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2010), na koji je saglasnost dala Skupština opštine 
Bački Petrovac svojim Rešenjem, br. 011-67/2009-02 („Službeni list Opštine Bački 
Petrovac“, br. 6/2009). 

IV 
 

Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.  
Zbog striktnih izbornih rokova ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja. 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 

Broj: 011-163/2012-02 
Dana: 05.11.2012. godine      P R E D S E D N I K 
Bački Petrovac             SKUPŠTINE OPŠTINE 
                                                                                                  
               Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.                                                                                                                                                                               
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  203. 
            На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“,бр.62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 15/08), Општинско веће Општине Бачки 
Петровац, дана 22.10.2012.године, уз накнадну сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије број 320-11-00083/2012-14 од 
01.11.2012.године, донело је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
             и расписује 
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ПРВОМ КРУГУ 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ 

 
 

I 
             Предмет јавног надметања 

 
1. Расписује се Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у 

 закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац у 
следећим катастарским општинама: 
 

К.о. 
Број јавног 
надметања 

Површина у 
(ха, ари,м2) 

Почетна 
цена 

(дин/ха) 

Укупна цена 
закупа (дин) 

Депозит 
20% 
(дин) 

Период 
закупа 

     Бачки 
Петровац 

          
         1 

 
      2.8975 30.000,00 86.925,00     17.385,00 

1 година 

     Бачки 
Петровац 

        
         2  2.1085 30.000,00      63.255,00       12.651,00  

1 година 

  Маглић           3 0.8828 35.000,00   30.898,00    6.180,00   3 године 
   Гложан          4       2.9035 35.000,00    101.623,00  20.325,00 3 године 
   Гложан          5       5.0535 27.000,00    136.444,50     27.289,00 3 године 

укупно     13.8458     
 
Лицитациони корак износи 500,00 динара. 
 
                           2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по 
катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањимва 
(комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине 
Бачки Петровац – Служба за катастар непокретности, у канцеларији број 21 сваког радног 
дана од 8,00 до 12,00 часова, као и у Месној канцеларији Маглић и Гложан. 
Контакт особа Јурај Галамбош, телефон: 021/780-139. 
 
                           3.  Земљиште из овог Огласа се даје у виђеном стању и закупац се не може 
позивати на његове физичке недостатке. 
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                            4.  Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се 
извршити: 
    -за к.о. Бачки Петровац, Маглић и Гложан дана 09.11.2012.године од  09:00 часова 
 
                          5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена из Огласа по било ком 
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се 
спровести само за тако утврђену површину земљишта. 
 
                           6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп. 
 
                            7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну 
производњу, не може се користити у друге сврхе. 
 
                            8. Земљиште из овог Огласа не може се давати у подзакуп. 
 
 
                                                                              II 
 
         Услови за пријављивање на јавно надметање 
 
                             1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини има: 
 - физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, 
на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има 
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се 
налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног 
земљишта у истој катастарској општини.  
       - физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 
има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда а 
пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем на територији јединице локалне 
самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у 
државној својини које је предмет закупа. 
                         - правно лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,и 
има активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у 
катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на 
територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.   
 
                                    2.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач 
доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то: 
                                   -доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из 
привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна 
лица, 
                                    -важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава, 
                                    -доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у 
катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,  
                                   -доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граниче са 
земљиштем које је предмет закупа за физичка лица, 
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                                   -доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта 
правног лица у КО у којој се налази предметно надметање, 
                                   -доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког 
фонда ПИО. 
 
  3.Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање 
доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I 
овог Огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Бачки 
Петровац, посебан депозит-лицитација број: 840-776804-44, модел: 97, позив на број: 
59-207. 
 
  4.Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се 
вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у 
годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит 
се не враћа. 
 
                                    5.Правно односно физичко лице које учествује на јавном надметању, 
може закупити највише до 100 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија 
је површина већа од 100 ха. 
                                          Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја 
животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до 
површине пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз 
ограничење из става 1. 
 

                         6.Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне 
цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% 
излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита. 
 
                                       7. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено 
достављена најмање једна пријава.  
 
                                        8. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају 
правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по 
Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне 
самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и 
имају важећи  уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 
 
                                       9. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у дражавној својини у првом и другом кругу немају правна и 
физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа 
пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела 
поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној 
својини у закуп.  
 
                                                                               III 
 
 Документација за пријављивање на јавно надметање 
 
 ● формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан), 
 ● доказ о уплати депозита, 
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 ● доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног 
регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица, 
                    ● важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава, 
                    ● доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког 
лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа, 
                    ● доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се 
граничи са земљиштем које је предмет закупа, 
                    ● доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног  земљишта  правног лица 
у КО у којој се налази предметно надметање, 
                    ● доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда 
ПИО. 
 

            Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са 
адресом Општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Бачки 
Петровац. 

             Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара 
пријаве.  

 
              Пријава на Оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 
                
  На предњој страни: 

 ● Адреса: Општина Бачки Петровац, Коларова бр. 6., Комисији за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини 
 ● Број јавног надметања____(навести и к.о.) 
 
  
 На задњој страни: 
                           ● име и презиме/назив и адреса понуђача 
 
                             Заједно са пријавом на Оглас доставља се наведена документација. 
 
 

IV 
 

                                Рок за подношење пријаве 
 
 Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 
20.11.2012. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу 
Општинске управе Општине Бачки Петровац до наведеног рока.  
                              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  
 
 

V 
 

            Јавно надметање 
 
 Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа 
одржаће се у великој сали Општине Бачки Петровац, улица Коларова бр. 6., и то: 
 
К.о. Бачки Петровац, Маглић и Гложан 21.11.2012.године са почетком у 10:00часова 
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VI 
 

                   Плаћање закупнине 
 
 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан јавне лицитације. 
                        Закупнина се плаћа унапред у динарској противредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате.  
 
 
                                                                        VII 
 
       Средства обезбеђења 
 
 Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности 
одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини умањеном за износ 
уплаћеног депозита које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде преко Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
                        За Уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа 
закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа , а  уз уплатницу за 
прву годину закупа доставља и : 
 

• Гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног  
земљишта или  

• Решење о упису хипотеке на пољопривредном земљишту у висини 
двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или  

• Уговор о јемству јемца (правно лице) или 
• Доказ о уплати депозита у висини једногодишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа. 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке, Уговор о закупу се раскида а 
закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате .   
 
                          Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Општине Бачки 
Петровац и Месној канцеларији Маглић и Гложан, као и у „Службеном листу општине 
Бачки Петровац“, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања 
на огласној табли Општинске управе Општине Бачки Петровац, истакнутој у згради 
Општине у ул. Коларова бр. 6. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/227-2012 
Дана: 22.10.2012.године                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац  
           Павел Марчок, проф.,с.р. 
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  204. 
 
                Na osnovu člana 79. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac («Službeni 
list opštine Bački Petrovac», br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), te člana 9. Odluke o 
komunalnim delatnostima („Službeni list opštine Bački Petrovac“ broj br.3/98, 6/99, 
6/2000, 10/2001, 4/2002, 5/2003, 8/2003, 5/2006 i 6/2006), kao i Zaključka Opštinskog 
veća Opštine Bački Petrovac broj 016-4/232-2012 od 22. oktobra 2012. godine 
Predsednik Opštine Bački Petrovac razmatrao je Odluku o ceni komunalnih usluga 
Skupštine D.O.O. „Gloakvalis“ Gložan, te je doneo sledeće 
  

R E Š E N J E 
 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE KOMUNALNIH USLUGA D.O.O. 
„GLOAKVALIS“ GLOŽAN  

 
 

I. 
 

   Daje se saglasnost na predlog cena komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ 
Gložan, za sledeće proizvode i usluge:  
 
                    VRSTA USLUGA                                                   CENA SA PDV- om  
                                                                                                         ( u dinarima ) 
____________________________________________________________________ 

 
 

I.   PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE – po m3 
 

1. Domaćinstva                                                                   29,17 
2. Zajednički vodomer za domaćinstva i pravna lica         46,07 
 

II. KANALIZACIJA 
 
1. Domaćinstva                             14,58 
2. Zajednički vodomer za domaćinstva i pravna lica         23,04 
 
 III. GROBARINA 
 
1. Po članu domaćinstva            46,07 
 

IV. SMEĆE                                                         172,50 
 
 

II. 
 

 Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a novi cenovnik komunalnih 
usluga će se primenjivati od 1. oktobra 2012. godine. 
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III 
 
                        Rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac». 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna  Pokrajina  Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

PREDSEDNIK OPŠTINE 
 

 
 
Broj: 016-1/216-2012       
Dana: 22. oktobra 2012. godine              
BAČKI PETROVAC      PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI                                                               
               PETROVAC  
 
        Pavel Marčok, prof., s.r. 
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      205. 
 
 Na osnovu člana 7. Odluke o davanju na privremeno korišćenje javnih površina i 
uslovima za postavljanje privremenih objekata na području opštine Bački Petrovac (Sl. 
List opštine Bački Petrovac br. 2/99, 2/2002, 5/2006 i 6/2006) i čl. 16. Statuta Direkcije 
za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalane delatnosti opštine Bački Petrovac 
(Sl. list opštine br. 1/1997) Upravni odbor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu 
privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac na sednici održanoj 05.11.2012. 
godine, doneo je: 
                     

 O D L U K U 
                          

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA 
 

 
Član 1. 

 
 Naknada za privremeno korišćenje javne površine za namenu iz čl. 3. Odluke o 
davanju na privremeno korišćenje javnih površina i uslovima za postavljanje privremenih 
objekata na području opštine Bački Petrovac iznosi : 
 

1. za postavljanje objekata – kioska za obavljanje delatnosti: 
 ugostiteljske u kojima se pružaju  usluge sa prodajom alkohola 60,00 dinara po 

m2 objekta mesečno; 
 ugostiteljeske (hamburgerija, picerija, pekarski proizvodi) bez usluga točenja i 

prodaja alkohola 40,00 din. po m2 objekta mesečno;  
 trgovinska – mešovita roba, butici 50,00 din. po m2 objekta mesečno;  
 trgovinska – prodaja štampe 70,00 din.po m2 objekta mesečno;  
 trgovinska – prodaja papira, suvenira, cveća... 40,00 din.po m2 objekta 

mesečno;  
 zanatske: časovničar, zlatar, staklar, frizer, poslastičarne i dr. 35,00 din. po m2 

korisnog prostora objekta mesečno,  
 kancelarijski prostor – predstavnički, zastupnički i dr. 60,00 din. po m2 objekta 

mesečno;  
 prodavnica – piljarnica 40,00 din. po m2 objekta mesečno  

 
2. za zauzimanje javnih površina za: 
 postavljanje montažno-demontažne konstrukcije letnje bašte ispred 

ugostiteljskih i sličnih uslužnih delatnosti 2,50 din. po m2 zauzete površine 
dnevno a Ugovor o korišćenju zaključuje se  za kalendarsku godinu a naknada 
se plaća za 180 dana 

 letnje bašte (bez postavljanja konstrukcije – samo suncobrani, stolovi, stolice) 
ispred ugostiteljskih i sličnih uslužnih delatnosti 2,00 din. po m2 zauzete 
površine dnevno a ugovor o korišćenju zaključuje se za kalendarsku godinu a 
naknada se plaća za 180 dana 

 za postavljanje objekata i uređaja za razne zabavne igre, vrteške i sl. 4,00 din. 
po m2 zauzete površine dnevno, s tim da ukupna obračunata naknada ne može 
biti manja od 500,00 dinara; 
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 za postavljanje pokretnih uređaja na tezgama (prodaja sladoleda, kokica i sl.) 
250,00 din. po uređaju dnevno 

 za postavljanje pokretnih tezgi za prodaju razne robe (sem ugostiteljske 
delatnosti) 100,00 din. po m2 dnevno; 

 za postavljanje šatora i pokretnih tezgi za pružanje ugostiteljskih usluga 20,00 
din. po m2 zauzete površine dnevno  

 za postavljanje rashladnih uređaja, izložbenog pulta i sl. 4,50 din. po m2 zauzete 
površine dnevno a naknada se plaća za minimum 180 dana 

 za postavljanje pokretnih tezgi za prodaju voća i povrća 6,00 din. po m2 zauzete 
površine dnevno, s tim da ukupna obračunata naknada ne može biti manja od 
250,00 dinara. 

 
3. za postavljanje reklamnih tabli, panoa, bilboard-a i drugih natpisa: 
 površina do  1,00 m2  2.000,00 dinara godišnje, 
 površina od  1,01 m2 do 2,00 m2  4.000,00 dinara godišnje, 
 površina od  2,01 m2 do 3,00 m2 7.250,00 dinara godišnje, 
 površina od 3,01 m2 do 4,00 m2 9.500,00 dinara godišnje, 
 površina od 4,01 m2 do 8,00 m2 17.999,00 dinara godišnje, 
 površina od 8,01 m2 do najviše 12,00 m2 27.999,00 dinara godišnje. 

   
4. za druge namene  
 javne površine se mogu koristiti pod uslovima i način kako to utvrdi Upravni 

Odbor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne 
delatnosti opštine Bački Petrovac. 
 

5. kod objekata koji imaju nadstrešnice, tj. zauzet prostor tezgama i aparatima 
ispred prodavnica i objekta,   
 obračun se vrši kao za zatvoreni prostor. 

 
 

Član 2. 
 
 O korišćenju javnih površina zaključuje se Ugovor. Naplata naknade po pravilu se 
vrši unapred , što se reguliše Ugovorom. 
 

 
Član 3. 

 
 Ugovor o korišćenju javne površine sa korisnikom zaključuje Direktor Direkcije 
za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac. 

 
Član 4. 

 
 Naplatu naknade za korišćenje javnih površina vrši Direkcija za građevinsko 
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac. 
Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje javnih površina usmeravaju se za potrošnju 
po naseljenim mestima opštine Bački Petrovac u zavisnosti gde su ostvarena. 
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Član 5. 

 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o visini naknade 
za korišćenje javnih površina (Sl .list opštine Bački Petrovac br.10/2001).  

 
Član 6. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se od 01.12. 2012. 
godine i objaviće se u Službenom listu opštine Bački Petrovac .  
 
 
 

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE,  
PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI  

OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 
 
Broj: 375/2012                                                      
Dana: 05.11.2012.godine 
Bački Petrovac                                                                             P R E D S ED N I K 
           UPRAVNOG ODBORA 
                                                                                               
               Ondrej Fekete, s.r. 
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