
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 
                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
 
Број: 18                                              Бачки Петровац                        
Година: LII                                                 18.  новембра 2016. године 
 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 
 

I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

195. -  Одлука о покретању  поступка ликвидације Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац, 

 
196 .-  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на  

неодређено време у организационим облицима у систему локалне 
самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину, 

 
197. -   Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Бачки Петровац, за обављање делатности пружања 
услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује, 

 
198. -  Одлука о  измени Одлуке о комуналним  делатностима,  
 
199. -  Одлука о измени Одлуке о локалним  комуналним таксама,  
 
200. -  Одлука о измени и допуни Одлуке о  уређењу јавних површина 

општине,  
 
201. - Одлука о измени Одлуке о спровођењу превентивне дезинфекције, 

дератизације и дезинсекције у Општини Бачки Петровац, 
 
202. -  Одлука о измени Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права 

службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац, 
 
203. - Одлука о измени Одлуке о условима и поступку спровођења 

прибављања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, 
прибављања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки 
Петровац путем јавног надметања и прикупљања писмених понуда, 

 



204. - Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта,  

 
205. -  Одлука о измени Одлуке о рушењу објеката,  
 
206. -  Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним 

путевима и улицама у насељеним местима Општине Бачки Петровац, 
 
207. -  Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 

Општине Бачки Петровац, 
 
208. -  Одлука о измени Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији 

Општине Бачки Петровац, 
 
209. -  Одлука о измени Одлуке о превозу путника у друмском саобраћају на 

територији Општине Бачки Петровац, 
 
210. - Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине 

Општине Бачки Петровац, 
 
211. -  Решење о  утврђивању престанка мандата одборника  у Скупштини 

општине Бачки Петровац, 
 
212. -  Решење о  потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине 

општине Бачки Петровац, 
 
213. - Решење о  разрешењу директора Јавног предузећа за комуналне и 

стамбене послове „Комуналац“ Маглић,   
 
214. -  Решење о  именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 

комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, 
 
215. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан 

Хомола“ Бачки Петровац,  
 
216. -  Решење о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан 

Хомола“ Бачки Петровац, 
 
217. -  Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан 

Хомола“ Бачки Петровац, 
 
218. -  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан 

Хомола“ Бачки Петровац, 
 
219. -  Решење о разрешењу чланова Управног одбора Позоришта „Slovenské 

vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац, 
 
220. - Решење о   именовању чланова Управног одбора Позоришта „Slovenské 

vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац, 
 



221. -  Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Позоришта „Slovenské 
vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац, 

 
222. -  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Позоришта „Slovenské 

vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац, 
 
223. -  Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе 

„Вчиелка“ Бачки Петровац, 
 
224. -  Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе 

„Вчиелка“ Бачки Петровац, 
 

 
   II   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
225. -  Решење  о  употреби  средстава  текуће  буџетске резерве,  број  016-

4/371- 2016.  
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195. 
На основу члана 524, 525, 529 и 532. Закона о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011,83/2014-и др.закон, 5/2015), члана 32. 
став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 и др.закон) као и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014) Скупштина 
Општине  Бачки   Петровац,  на  својој   VIII  седници  одржаној   дана  16.11.2016.  године,  
д о н е л а   ј е  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1. 

Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац (у даљем тексту: Јавно предузеће) покреће се 
поступак ликвидације Јавног предузећа уписаног у регистар привредних субјеката који се 
води код Агенције за привредне регистре, матични број: 21071005, ПИБ: 108808419, са 
пословним рачуном број 840-798641-08, код Министарства финансија Управе за трезор.  

Члан 2. 

Јавно предузеће је основано Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац број 011-82/2014-02 од 26.09.2014.године 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.7/2014). 

Седиште Јавног предузећа је у Бачком Петровцу, улица Коларова 6. 

Оснивач Јавног предузећа је Општина Бачки Петровац, улица Коларова бр.6. 

Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа коју чине право својине 
на покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства 
и друга имовинска права, преузеће оснивач Општина Бачки Петровац. 

Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску грађу, 
преузеће Општина Бачки Петровац на даљу надлежност, у складу са законом. 

Констатује се да су испуњени сви услови предвиђени Законом о привредним 
друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011,83/2014-и 
др.закон, 5/2015) за покретање поступка ликвидације, јер не постоје организациони 
услови за даљи рад Јавног предузећа, јер Јавно предузеће има довољно средстава за 
измирење свих својих обавеза. 

Члан 3. 
 

Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације ове Одлуке код 
Агенције за привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације. 
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Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет 
страници регистра привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о покретању 
поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки 
Петровац. 

Члан 4. 
 

Разрешава се функције директора и законског заступника Јавног предузећа Бовђиш 
Ондреј дипл.инг. из Бачког Петровца, ЈМБГ: 0212977800118. 

 
За ликвидационог управника Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки 

Петровац“ Бачки Петровац именује се Бовђиш Ондреј дипл.инг. из Бачког Петровца, 
ЈМБГ:0212977800118. 

 
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом Општинско веће 

Општине Бачки Петровац, у складу са Статутом Општине Бачки Петровац. 
 
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније до истека петнесток дана од дана 

доношења ове Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву 
покретања поступка ликвидације и ову Одлуку, ради регистрације ликвидације Јавног 
предузећа. 

 
Осмог дана од дана доношења решења о регистрацији покретања поступка 

ликвидације од стране Агенције за привредне регистре престаје радни однос свим 
запосленима у Јавном предузећу. Ликвидациони управник може да задржи на раду 
онолики број запослених колико буде сматрао да је потребно у току поступка ликвидације. 

Члан 5. 

Од дана регистрације ове Одлуке у Агенцији за привредне регистре Републике 
Србије Јавно предузеће не може предузимати нове послове, већ само послове везане за 
спровођење ликвидације, који обухватају уновчење имовине, наплату потраживања, 
исплату поверилаца и друге нужне послове. Ликвидациони управник може преузимати 
следеће активности: 

- вршити радње на окончању послова започетих пре поступка ликвидације; 

- предузимати радње потребне на спровођење ликвидације као што су уновчење 
имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања; 

- вршити друге послове неопходне за спровођење поступка ликвидације Јавног 
предузећа. 

Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у ликвидацији и одговоран је за 
законитост пословања Јавног предузећа у ликвидацији. 

Члан 6. 

Позивају се сви дужници да измире своје обавезе према Јавном предузећу. 
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Члан 7. 

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном предузећу 
најкасније у року од 30 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка 
ликвидације на интернет страници регистра привредних субјеката. 

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не 
пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о 
ликвидацији или ако за оспорена потраживања не покрену поступак пред судом у року од 
30 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања. 

Пријаве потраживања достављају се на адресу Јавног предузећа у Бачком 
Петровцу, улица Коларова 6. 

Члан 8. 

Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано 
обавештење о покретању ликвидације Јавног предузећа најкасније у року од 15 дана од 
дана почетка ликвидације. 

Члан 9. 

Општина Бачки Петровац ће преузети обавезу испуњења пријављених 
потраживања која из наплаћених прихода у току поступка ликвидације не буду довољна за 
измирење тих потраживања. 
 

Члан 10. 
 

За време ликвидације не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденде, нити 
се имовина расподељује члановима пре исплате свих потраживања поверилаца. 
 

Члан 11. 
 

Ликвидациони управник ће саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни 
финансијски извештај, у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, 
у року од 30 дана од дана покретања поступка ликвидације и у року од 30 дана ће га 
доставити Скупштини општине Бачки Петровац. 

 
Члан 12. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац, број 011-82/2014-02 
од 26.09.2014. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.7/2014). 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта 
Јавног предузећа. 

Ступањем на снагу ове Одлуке сви започети а незавршени послови преносе се са 
Јавног предузећа на Oпштинску управу Општине Бачки Петровац. 



Страна 4 од 57    18. новембра 2016.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  18 

Разрешење Надзорног одбора Јавног предузећа извршиће се посебним актом 
Скупштине општине Бачки Петровац. 

Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 
општине Бачки Петровац“. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-161/2016-02                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 16.11.2016. године                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац 
                  др Јан Шуљан, с.р. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 5 од 57    18. новембра 2016.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  18 

 196.   
 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/2015),  члана 2. тачке 7. Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 
2015.годину („Службени гласник РС“ 101/2015) и члана 34. тачке 33. Статута Општине 
Бачки Петровац („Службени лист Општинe Бачки Петровац“, број 1/2014 – пречишћени 
текст), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој VIII седници одржаној дана 
16.11.2016. године, донела је 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у 
организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 
2015. годину ( „Службени лист Општине Бачки Петровац“ број 1/2016) члан 3. се мења и 
гласи: 

 
„Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима 

Општине Бачки Петровац је : 
 

1. Општинска управа Општине Бачки Петровац.....................................  44 
2. Предшколска установа „Вчиелка“........................................................  49 
3. ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац.............................................................  33 
4. ЈКП „Комуналац“ Маглић ...................................................................... 12 
5. Туристичка организација Општине Бачки Петровац ...........................   1 
6. Библиотека „Штефан Хомола“ Бачки Петровац ..................................   3 
7. Словачко војвођанско позориште ........................................................   3  
8. Музеј војвођанских Словака ..................................................................  1 
9. Месна заједница Бачки Петровац..........................................................  1 
10. Месна заједница Маглић......................................................................  1 
11. Месна заједница Гложан ...................................................................... 1 
12. Месна заједница Кулпин.. ..................................................................... 1 
13. Центар за социјални рад ....................................................................... 1 

               ________________________________________ 
         Укупно:                151“ 
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Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у 

„Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-162/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   
                                              др Јан Шуљан, с.р. 
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  197. 
На основу члана 7. став 1. а у смислу члана 3. тачка 24. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 34. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац,  на VIII седници  одржаној  дана  
16.11.2016. године, д  о н е л а   ј е  

О   Д   Л   У   К   У 
 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ  
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА, 

НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 

Члан 1. 
 

Јавним комуналним предузећима којима је оснивач Скупштина општине Бачки 
Петровац додељује се искључиво право за обављање делатности пружања комуналних 
услга и то: 

1. ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац на територији Месне заједнице Бачки Петровац и 
Месне заједнице Кулпин, 

2. ЈКП „Комуналац“ Маглић на територији Месне заједнице Маглић. 

Члан 2. 
 

Комуналне услуге које се поверавају су следеће: 
1. Пречишћавање и одвођење отпадних вода, 
2. Депоновање смећа и одржавање депоније, 
3. Одржавање јавних зелених површина, 
4. Формирање, неговање и одржавање цветних површина, 
5. Уређивање и одржавање пијаца, 
6. Машинско и ручно сузбијање штетне биљке амброзије, 
7. Орезивање и кошење заштитног појаса пута, банкина и троуглова прегледности, 
8. Одвођење атмосферске канализације, 
9. Послови одржавања саобраћајних површина у зимским условима („зимска служба“), 
10. Уређивање и одржавање гробља и капеле, 
11. Уређивање природно и културно амбијенталних простора. 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-163/2016-02                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
Датум:  16.11.2016. године                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                                         др Јан Шуљан, с.р. 
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  198.       
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 
 

               У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 17/2012 и 3/2015) врше се следеће измене: 
 
                   У члану 4.став 2. ове Одлуке речи: 
                   „Дирекција за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности“ 
замењују се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, урбанизам, комунално-
стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине Бачки Петровац“. 
                    
                  У члану 18. став 1. речи: 
                  „у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште, путну привреду и 
комуналне делатности општине Бачки Петровац (у даљем тексту:Дирекција)“ се бришу. 
 
                 У члану 31. став 1. речи: 
                  „Дирекције“ замењују се речима:“ Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине 
Бачки Петровац“. 
 
                 У члану 31. став 2. реч: 
                  „Дирекција“ замењује се речима:“ Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 32. став 1. реч:  

      „Дирекција“ замењује се речима: “Општинска управа Општине Бачки Петровац 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 33. став 1.речи:  

      „Дирекција о томе писменим путем обавештава комуналног инспектора који“ се 
бришу и додају се речи: „комунални инспектор“. 
 
                  У члану 34. став 1. речи:  
                  „у сарадњи са Дирекцијом и месним заједницама“ се бришу. 
 

     У члану 52. став 1. реч: 
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        „Дирекција“ замењује се речима:“ Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине 
Бачки Петровац“. 
 
                 У члану 58. став 1. реч: 
                „Дирекција“ замењује се речима:“ надлежно јавно комунално предузеће“. 
 
                 У истом члану у ставу 2. реч:  
                „Дирекције“ замењује се речима: „надлежног јавног комуналног предузећа“. 
 
                 У члану 73. став 2. реч:  
                „Дирекције“ замењује се речима:“ надлежног јавног комуналног предузећа“. 
                    
                 У члану 75. став 1. реч: 

     „Дирекција“ замењује се речима: „Општинско веће на предлог Општинске 
управе Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске 
послове“. 
 
                Члан 77. се брише. 
 
                  У члану 81. став 1. реч:  

      „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Општине Бачки Петровац 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 

 
                  У истом члану став 2 речи: 

       „Дирекција уз сагласност Скупштине општине“ замењују се речима: 
“Општинско веће“. 

 
                   У истом члану став 3 реч: 

      „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Општине Бачки Петровац 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                У члану 82. став 1. речи:  

    „Дирекција“ се замењују речима: „општина“. 
 

                У члану 82. став 2. реч: 
               „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Општине Бачки Петровац 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                У члану 82 став 3 и 4 се бришу. 
 

  У члану 84. став 3. речи: 
                 “преко Дирекције“ се бришу. 
 
                 У члану 87. став 1 реч: 
                „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Општине Бачки Петровац 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
                  
 



Страна 10 од 57    18. новембра 2016.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  18 

 
                 У члану 144. став 2. речи: 
                 „Дирекцији, из накнаде за коришћење грађевинског земљишта.“ замењују се 
речима: „буџету општине.“ 
 
                 У истом члану став 3 се брише. 
 
 

Члан 2 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-164/2016-02                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 16.11.2016.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац         
      др Јан Шуљан, с.р. 
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   199. 
 
           На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 

О     Д   Л   У   К   У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 
                                                                          Члан 1. 
 
                 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 17/2012, 15/2013, 3/2015 и 8/2015) врше се следеће измене:  
                 
                   У Напомени Тарифног броја 2 у тачки 1 ове Одлуке речи: 

       „Дирекције за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности 
општине Бачки Петровац“ замењују се речима: „Општинске управе, Одељења за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 

 
                   У Напомени Тарифног броја 2 у тачки 2 ове Одлуке речи:  

       „Дирекција за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности 
општине Бачки Петровац“ замењују се речима: „Општинска управа,  Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 

 
 
                                                                         Члан 2 
 
                       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-165/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године  
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
        др Јан Шуљан, с.р. 
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  200.  
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 
16.11.2016.године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ  
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОПШТИНЕ 

 
Члан 1. 

 
             У Одлуци о уређењу јавних површина општине („Службени лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 9/2015) врше се следеће измене: 
 
              У члану 12. став 2. речи:  

„на предлог Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки 
Петровац (у даљем тексту: Дирекција)“ се бришу. 
 
               У члану 13. став 1. реч:  

   „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У члану 15. став 1. речи:  
              „Дирекције, која се стара о њиховом одржавању“ се замењују речима: “ о чему се 
стара надлежно комунално предузеће“. 
 
               У члану 17. став 1. реч:  
               „Дирекције“ замењује се речима:“ Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У члану 18. став 3. реч:  
               „Дирекција“ замењује се речима: “јавно комунално предузеће“. 
 
               У члану 19. став 1. реч:  
              „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У члану 20. став 2. реч:  
               „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У истом члану 20. став 3. реч: 
               „Дирекција“ замењује се речима: „надлежно јавно комунално предузеће“. 
               У члану 22. став 1. тачка 1. реч: 
              „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
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              У члану 27. став 4. се брише.  
 
               У члану 30. став 2. реч: 
              „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У члану 33. став 2. реч:  
               „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“.    
 
              У члану 34. став 2. реч: 
             „Дирекцији“ замењује се речима:  „Општинској управи Одељењу за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“.    
  
              У истом члану став 3. реч: 
              „Дирекције“ замењује се речју: „општине“. 
 
              У члану 35. став 4. реч: 
             „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“.  
 
              У члану 37. став 1. реч: 
              „Дирекције“ замењује се речима:  „Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“.    
 
              У члану 38. став 1. реч: 
             „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У истом члану став 2. тачка 3. реч:  
               „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У члану 39. став 1. реч: 
               „Дирекција“ замењује се речима „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 

  У члану 48. став 1. реч:  
              „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“.   
 
               У члану 49. став 1. реч:  
               „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
               У истом члану став 6. речи:  
               „према важећем ценовнику Дирекције, који се дефинише посебном одлуком. 
Приликом издавања услова и техничких услова Дирекција је дужна да наплати таксу као и 
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да подносиоца захтева упозна са процедуром добијања одобрења“ замењују се речима: 
„која се утврђује посебном одлуком“. 
 
                У члану 52. став 6. после речи: 
                „става 2“ додају се речи: „и 3“ а речи у продужетку реченице: „а у случају из става 
3. овог члана, на предлог Дирекције“ се бришу. 
 
                 У члану 54. став 4. речи: 
                 „на предлог Дирекције“ се бришу. 
 
                 У члану 60. став 1. реч: 
                „ Дирекцијом“ замењују се речју: “општином“.  
 
                 У члану 62. став 1. реч: 
                 „Дирекцијом“ замењује се речју: „општином“ а у продужетку реченице реч: 
„Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове“ а реч: „Дирекција“ замењује се речима: 
„Општинска управа Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и 
инспекцијске послове“. 
 
                 У члану 63. став 1. реч: 
                  „Дирекцијом“ замењује се речју: „општином“  
 
                  У члану 65. став 1. реч: 
                  „Дирекцијом“ замењује се речју:  „општином“. 
 
                  У члану 65. став 2. речи: 
                  „став 1 тачке 2 и 12“ као и речи у продужетку реченице: „а за остале објекте и 
уређаје врши се на основу сагласности Дирекције“ се бришу а после речи: „Општинска 
управа“ додају се речи:“ Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и 
инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 68. став 1, 2. и 3. реч: 
                  „Дирекције“ замењује се речима: „надлежног јавног комуналног предузећа“. 
 
                  У члану 69. став 4. реч: 
                  „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 70. став 1. реч:  

      „Дирекција“ замењује се речима: „надлежно јавно комунално предузеће“ а 
реч: „Дирекција“ се брише. 

 
                   У истом члану став 2. реч: 
                   „Дирекцијом“ замењује се речима: „надлежним јавним комуналним 
предузећем“. 
                   У истом члану став 3. реч: 
                   „Дирекције“ замењује се речима: “надлежног јавног комуналног предузећа“. 
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                   У члану 73. став 2. реч: 
       „Дирекција“ замењује се речју:“општина“.  

 
                   У истом члану став 5. реч: 

      „Дирекција“ замењује се речима: „правно лице или предузеће коме општина 
повери“. 
                   

       У истом члану став 7. реч: 
       „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 

урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                   У члану 74. став 2. реч:  
                   „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                   У члану 83. став 2. реч: „Дирекцији“ замењује се речима: „надлежном јавном 
комуналном предузећу“. 
         
                   У члану 98. став 1. тачка 1. реч:  

      „Дирекције“ се брише. 
 

Члан 2 
 
                    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-166/2016-02                                                                         
Дана: 16.11.2016.године            П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  
      др Јан Шуљан, с.р. 
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  201.            
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
                                                                           Члан 1. 
 
               У Одлуци о спровођењу превентивне дезинфекције, дератизације и дезинсекције у 
општини Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 5/95, 6/97, 
6/2006, 5/2010, 12/2010 и 3/2015) врше се следеће измене: 
 
                  У члану 3 став 2 се брише а постојећи став 3 постаје став 2 у којем се речи: 
“Председник општине Бачки Петровац“ замењују речима: “Штаб за ванредне ситуације 
општине Бачки Петровац“. 
 
                   Постојећи члан 8 се брише. 
 
                   Члан 10. мења се и гласи: 
                   „Средства потребна за спровођење превентивне дезинфекције, дератизације и 
дезинсекције обезбедиће се из буџета Општине Бачки Петровац“.                    
 
                    У члану 11. став 1. речи: “Управни одбор Дирекције за грађевинско земљиште, 
путну привреду и комуналне делатности општине Бачки Петровац“ замењују се речима:“ 
Општинска управа, Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију“. 
 
                                                                           Члан 2 
 
                          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-167/2016-02                                                                         
Дана: 16.11.2016.године               П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
     др Јан Шуљан, с.р. 
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  202. 
 
           На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ОСНИВАЊЕ 
 ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
Члан 1. 

 
             У Одлуци о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у 
јавној својини Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2015) врше се следеће измене: 
                                                                       
               У члану 4. став 2. речи:  

  „ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ замењују се 
речима: „Општинске управе општине Бачки Петровац Одељења за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске“. 
 
               У члану 5. став 1. речи:  

  „надлежно је ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ 
замењују се речима:  „надлежна је Општинска управа општине Бачки Петровац 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 
Општинске управе Општине Бачки Петровац“. 
 
               У члану 8. став 1. речи:  

   „и ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ се бришу. 
 

               У истом члану у ставу 4. речи:  
              „и ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ се бришу као и 
речи: „ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац формира своју 
комисију  која  самостално,  без  обавезе  присуства  представника Корисника, заједно са“ 
се бришу а у продужетку реченице речи: „грађевинским инспектором“ замењују се 
речима: „грађевински инспектор“. 
 
               У истом члану у ставу 5. речи:  
              „ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“  замењују се речима: 
„Општинска управа општине Бачки Петровац Одељење за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 

   У члану 9. став 1. тачка 2. речи:  
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    „ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ замењују се 
речима:“ Општинска управа општине Бачки Петровац Одељење за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине Бачки 
Петровац“. 
 
               У члану 10. став 1. и 2. речи:  
               „ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ замењују се речима: 
„Општинска управа општине Бачки Петровац Одељење за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове“, у одговарајућем падежу. 
 
              У члану 18. став 3. речи:  
              „предузећа ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ замењују 
се речима: „Општинске управе општине Бачки Петровац Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“.  
 
              У члану 20. став 1. речи:  
              „ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац“ се бришу.  
 

Члан 2. 
 
                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-168/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године  
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
         др Јан Шуљан, с.р. 
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   203. 
 
           На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, КАО И ДАВАЊА У ЗАКУП, ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ПУТЕМ ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

 
Члан 1. 

 
            У Одлуци о условима и поступку спровођења прибављања и отуђења непосредном 
погодбом, као и давања у закуп, прибављања и отуђења непокретности из јавне својине 
општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупљања писмених понуда  
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2014) врше се следеће измене: 
 
             У члану 3. став 5 се брише. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-169/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године  
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
          др Јан Шуљан, с.р. 
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  204. 
 

На основу члановa 96. 97. 98. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС, 
98/13–одлука УС, 132/14 и 145/14 ), чл.32.ст.1.т.3. Закона о локалној самоуправи 
(”Сл.гласник РС”, бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), чл.6.ст.1.т.7. и чл.7.ст.1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (”Сл.гласник РС”, бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013, 125/2014-ускл.изн., 95/2015-ускл.изн., и 83/2016), и члана 16.ст.1.т.9. Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст (”Сл.лист Општине Бачки Петровац”, 
бр.1/2014), Скупштина Општине Бачки Петровац на својој VIII седници одржаној дана 
16.11.2016.године, д о н е л а   ј е 
   

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

 
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, утврђују се зоне и врсте намене објеката као и њихови 
коефицијенти, одређују се критеријуми као и поступак умањивања доприноса и услови и 
начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима 
инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта.  
 

Члан 2 
 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  
 

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких 
и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање 
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге 
радове.  
 

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и 
изградњу и уређење површина јавне намене.  
 

Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским 
документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања, уз старање о 
заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта.  
 

Члан 3 
 

За уређивање грађевинског земљишта плаћа се допринос Општини Бачки 
Петровац за објекте чија се изградња планира на њеној територији. 
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Послове уређивања грађевинског земљишта, као и обрачунавање доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта врши Одељење за привреду, урбанизам, комунално-
стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац. 
 

Наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши Одељење за 
буџет, финансије и пореску администрацију Општине Бачки Петровац. 
 

Средства наплаћена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
користиће се за припремање и опремање грађевинског земљишта, и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.  
 

Наплаћена средства од доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
користиће се у сваком од насељених места Општине Бачки Петровац сразмерно 
оствареном приливу средстава за ову намену из тог насељеног места. 
 

Члан 4 
 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор, тј. лице за чије 
потребе се гради објекат и на чије име ће гласити грађевинска дозвола, као и лице које 
врши доградњу постојећег објекта или врши промену намене објекта или делова објекта. 
 

Лице које врши инвестиционо одржавање, адаптацију или реконструкцију 
постојећег објекта, у оквиру постојећег габарита објекта изграђеног у складу са законом, 
без промене намене, не плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта. 
 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 
 

Члан 5 
 

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта 
обрачунава се тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра станова 
новоградње у општини Бачки Петровац, према последњим објављеним подацима од 
стране Републичког завода за статистику, односно основица коју чини просечна цена 
станова новоградње према степену развијености јединица локалних самоуправа према 
последњим објављеним подацима од стране Републичког завода за статистику, помножи 
са укупном нето површином објекта који је предмет градње и са коефицијентом зоне и 
коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.  

 
Члан 6 

 
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште 

на коме је изграђен приступни пут, тротоар, водоводна мрежа, нисконапонска 
електродистрибутивна мрежа и јавна расвета. 
 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове ТТ мреже и 
објеката, кабловски дистрибутивни систем, фекалну канализацију, мрежу и објекте 
топлификације и гасификације, и сл. које инвеститор посебно уговара са надлежним 
јавним предузећима.   
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Допринос за уређивање грађевинског земљишта код изградње објеката који имају 

посебне захтеве за прикључак на електродистрибутивну мрежу, у смислу обезбеђења 
довољне снаге и напона електричне енергије и за које је потребна изградња посебних 
електричних водова за напајање и посебних електродистрибутивних трафостаница, не 
обухвата трошкове изградње ових електричних водова и трафостаница. Изградња истих 
пада на терет инвеститора. 
 

Члан 7 
 

За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се 
следеће зоне и то:  
 
ПРВА ЗОНА: 
 у Бачком Петровцу грађевинско земљиште које се налази унутар блокова 
13, 14, 15, и 16. одређених Генералним планом Бачки Петровац (”Сл.гласник РС” 
бр.11/2004), и цела улица Новосадска и цела улица 14.ВУСБ. 
  
ДРУГА ЗОНА: 
 у Бачком Петровцу: остали блокови који нису наведени у претходној зони, 
осим наведених улица, као и насељена места Маглић, Кулпин и Гложан. 
 

Члан 8 
 

Намене објеката су:  
- стамбена намена: у ову намену спадају сви објекти намењени за становање, 

породично или вишепородично  
становање; 

- пословна намена: у ову намену спадају сви објекти комерцијалне намене, 
објекти за трговину на велико и мало,   угоститељски објекти, занатски објекти, објекти 
услужног карактера, као и други сл.објекти; 

- јавна намена: објекти намењени за јавно коришћење који су дефинисани 
Законом о планирању и изградњи; 

- остала намена: економски и помоћни објекти, дефинисани Законом о планирању 
и изградњи као и други сл.   објекти. 
  

Члан 9 
 

За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се 
следећи коефицијенти: 
 

Коефицијент за зону: 
 

Урбанистичка зона Коефицијент 
Прва зона 0,018 
Друга зона 0,016 
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Коефицијент за намену: 
 

Намена објекта Коефицијент 
Стамбена намена 0,6 
Пословна намена 0,9 
Јавна намена 0,7 
Остала намена 0,2 

 
 

Члан 10 
 

Код објеката са вишенаменским садржајем допринос за уређивање грађевинског 
земљишта се обрачунава за сваку намену посебно.  

 
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за 

коју је прописан већи коефицијент намене, инвеститор је у обавези да плати разлику 
доприноса за другу (нову) намену објекта. 

 
 

III  ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА 
 

Члан  11 
 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за: 
- објекте јавне намене у јавној својини,  
- објекте комуналне и друге инфраструктуре, 
- производне и складишне објекте,  
- подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање 

возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне 
етаже које се користе за комерцијалне делатности, 

- отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. 
 

За објекте за које се не издаје грађевинска дозвола на основу чл.144 Закона о 
планирању и изградњи, допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава. 
 

IV  УМАЊЕЊА ДОПРИНОСА 
 

Члан 12 
 

Ако се на изграђеном и комунално опремљеном грађевинском земљишту које је у 
власништву инвеститора, уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у 
циљу изградње новог објекта на истој локацији, допринос за уређивање грађевинског 
земљишта обрачунава се само за разлику у броју квадрата нето површине објекта који 
инвеститор планира да изгради и објекта који уклања. 
 

Висина доприноса из става 1. овог члана обрачунава се тако што се од укупне нето 
површине објекта који се гради одузме површина објекта који се руши, а која је дата у 
Решењу о уклањању објекта, док се за утврђену разлику коефицијент намене умањење за 
50%, у складу са одредбама члана 10. ове одлуке. 
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Члан 13 
 

Код изградње економских објеката коефицијент те намене се умањује за 50%, ради 
подстицања привредног развоја у општини Бачки Петровац. 
 
 

V  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 14 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у 
целости или на рате.  
 

Уколико инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа 
једнократно у целости одобрава му се и обрачунава умањење од 30%. 
 

Уколико инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа на рате 
обавезан је доставити одговарајуће средство обезбеђења. Инвеститор може допринос за 
уређивање грађевинског земљишта платити у највише 36 једнаких месечних рата. 
 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, 
инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави: 
 

А) инвеститор – правно лице или предузетник: 
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи 

на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три 
месеца  од дана доспећа последње рате, или 
 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа 
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе. 

 
Б) инвеститор – физичко лице: 
1. административну забрану на примања, или 

 
2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа 

недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе. 
 

Физичко лице - инвеститор који из објективних разлога није у могућности поднети ни 
једно од наведених средстава обезбеђења, иста може уместо њега поднети и његов јемац, 
на основу Уговора о јемству. 
  

Инвеститор који гради објекат чија укупна бруто развијена грађевинска површина не 
прелази 200 m² и који не садржи више од две стамбене јединице није у обавези да 
поднесе средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта на рате.  

Члан 15 

Износ, начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта и 
средство обезбеђења у случају плаћања на рате су саставни део решења о грађевинској 
дозволи. 
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Члан 16 

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави 
одговарајућа средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве радова. 

 
 

VI  ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ НЕ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

Члан 17 

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у 
обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно 
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или 
правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном 
грађевинском земљишту подноси руководиоцу Одељења за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац предлог о 
финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже: 
• информација о локацији, 
• доказ о решеним имовинско-правним односима за парцелу на којој намерава да 

гради објекат, 
• копију плана парцеле, 
• предлог финансирања изградње комуналне инфраструктуре, 
• предлог динамике и рокова изградње. 

 
        Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се умањује за стварне 
трошкове инфраструктурног опремања грађевинског земљишта средствима инвеститора, 
на основу уговора закљученог у складу са чланом 17. ове Одлуке, као и за вредност 
земљишта које инвеститор уступа Општини Бачки Петровац за изградњу инфраструктурних 
објеката. 

Члан 18 

       Руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске 
послове Општине Бачки Петровац након разматрања предлога лица из члана 17. ове 
Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању 
односно опремању грађевинског земљишта и предлог Уговора о заједничком припремању 
односно опремању грађевинског земљишта.  
 

Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
• податке о локацији односно зони, 
• податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће 

инфраструктуре, 
• податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 
• границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, 
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• динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре, 
• одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању 

израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, 
извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са 
опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава,  

• одређивање инфраструктурних објеката који се граде и који ће прећи у јавну 
својину Општине Бачки Петровац,  

• одређивање износа учешћа лица из члана 17. у финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

• средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  
 

Уговор из става 1. овог члана, поред свих тачака из Елабората, садржи и:  
• вредност земљишта које инвеститор уступа Општини Бачки Петровац за изградњу 

инфраструктурних објеката; 
 

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 19 

За све случајеве који нису предвиђени овом Одлуком одлучује Општинско веће 
општине Бачки Петровац. 

Члан 20 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта (”Сл.лист Општине Бачки Петровац”, 
бр.1/2015). 

Члан 21 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу 
Општине Бачки Петровац. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број:  011-170/2016-02 
Дана: 16.11.2016.године                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К  
Бачки Петровац                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                             
                                                                                                           др Јан Шуљан, с.р. 
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  205. 
 
           На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац -  пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РУШЕЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 1. 
                
                   У Одлуци о рушењу објеката („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
5/98, 6/2006 и 3/2015) врше се следеће измене: 
 
                   У члану 4 став 5 речи:  “Дирекцији за грађевинско земљиште, путну привреду и 
комуналне делатности општине Бачки Петровац и“  се бришу. 
 
                  У члану 8 став 4 речи: “Дирекцији за грађевинско земљиште, путну привреду и 
комуналне делатности општине Бачки Петровац и“  се бришу. 
 
 

Члан 2. 
 
                          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-171/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године  
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
          др Јан Шуљан, с.р. 
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   206.  
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћени текст), 
Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. године, 
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 
 ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1 
 

              У Одлуци о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељеним 
местима општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2007) 
врше се следеће измене и допуне: 
 
              У називу као и у тексту Одлуке реч:  

  „локалним“ замењује се речју: „општинским“ у одговарајућем падежу. 
 
              У члану 6. став 1. се замењује новим ставом 1. који гласи: 
               „Општинска управа Бачки Петровац, Одељење за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове стараће се о спровођењу законских 
обавеза које се односе на управљање, заштиту, одржавање, финансирање, изградњу и 
реконструкцију општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији 
општине Бачки Петровац. 
 
              У истом члану става 2. речи: 
    „Дирекција, Дирекцијом“ замењују се речима: „Општинска  управа Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“, у одговарајућем 
падежу. 
               

У истом члану додаје се нови став 3. који гласи: 
              „Општинска управа Бачки Петровац, Одељење за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове израђује годишње и средњорочне планове 
за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева на територији општине Бачки Петровац, које усваја надлежни 
орган општине. 
 
              У члану 10. став 1. речи:  
              „Дирекција“ замењују се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“, а речи у продужетку 
реченице, у загради: “/који се предају Дирекцији на одржавање/“ се бришу. 
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              У члану 10. став 2. речи: 

„Дирекцији“ замењују се речима:“ Општинској управу, Одељењу за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
              У члану 14. став 1. реч: 
              „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
              У члану 15. став 1. реч:  
             „Дирекција“ замењује се речима: “Општинско веће Општине Бачки Петровац“. 
 
              У истом члану став 3. се брише. 
 
              У члану 19. став 2.реч:  
              „Дирекцију“ се брише а реч: „Дирекције“ у продужетку реченице се замењује 
речима: “Општинске управе, Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и 
инспекцијске послове“. 
 
            У члану 22. став 1. реч:  
           „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 24. став 1. речи:  
                  “и Дирекцију“ се бришу.  
 
                 У члану 24.став 2. реч:  
                 „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 26. став 1. реч:  
                  „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 27. став 1. реч:  
                 „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 30. став 2. реч:  
                  „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове уз наплату одговарајуће 
накнаде.“ 
                   У члану 30. став 3. се брише. 
 
                   У члану 34. став 1. реч:  
                   „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
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                   У члану 35. став 1. речи:  
                   „Управни одбор Дирекције“ замењују се речима: „Општинско веће Општине 
Бачки Петровац“ а речи у продужетку реченице: „Комисије за техничко регулисање 
саобраћаја (у даљем тексту Комисија) се замењују речима: „Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији општине Бачки Петровац (у даљем тексту Савет).“ 
 
                  У члану 36. став 1. реч:  
                  „Комисију“ замењује се речју: „Савет“ а речи: „Директор Дирекције“ замењују се 
речима: „Општинско веће Општине Бачки Петровац“. 
 
                  У члану 36. став 2. реч:  
                  „Комисија“ замењује се речју: „Савет“ а речи: „чини је пет чланова и секретар“ 
замењују се речима:  „чине га председник и шест чланова.“ 
 
                  У члану 36. став 3. и 4 се бришу. 
 
                  У члану 37. став 1.  реч: 
                  „Комисије“ замењује се речју: „Савета“ а реч: „Дирекцији“ замењује се речима: 
„Општинској управи, Одељењу за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и 
инспекцијске послове“. 
 
                  У истом члану став 2. реч:  
                 „Комисија“ замењује се речју: „Савет“ а речи: „Управном одбору Дирекције“ 
замењују се речима: „Општинском већу“ а у продужетку реченице реч: „Дирекцији“ 
замењује се речима: „Општинској управи Одељењу за привреду, урбанизам, комунално-
стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                   У члану 38. став 1. речи: „извршава Дирекција“ замењују се речима: „врши 
Општина“ а речи у продужетку реченице: „у року, који ће бити утврђен решењем“ 
замењују се речима: „поверавањем послова јавном комуналном предузећу.“ 
 
                   У истом члану став 2. речи:  

      „чувају Дирекција и“ се бришу а после речи: „знакова“ додаје се реч: „чува“. 
 
                  У члану 39. став 1. реч:  

      „Дирекција“ замењује се речима:  „Општинска управа Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 

 
                  У истом члану став 3. се брише. 
 
                 У члану 41. став 1. тачка 3. реч:  
                  „Дирекције“ се брише. 
 

     У члану 44. став 1. реч:  
     „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе Одељења за привреду, 

урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
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                   У члану 46. став 1. реч: 
                   „Дирекцији“ замењује се речју: „општини“. 
 
 
                                                                    Члан 2 
 
                   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-172/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године  
Бачки Петровац           П Р Е Д С Е Д Н И К 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
           др Јан Шуљан, с.р. 
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  207. 
              На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 

О   Д   Л   У   К  У  
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
                                                                           Члан 1. 
 
               У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 2/2015) врше се следеће измене: 
 
                У члану 8.став 1 ове Одлуке речи: 

   „Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац (у 
даљем тексту: Дирекција)“ замењују се речима: „Општинска управа, Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 

 
                 У истом члану у ставу 2. и 3. реч: 
                 „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа, Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 9 став 1 реч:  

     „Дирекције“ замењује се  речима: „Општинске управе,  Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 

 
                  У члану 11. став 1 реч:  
                  „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа,  Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 13 став 1 реч:  
                  „Дирекције“ замењује се речима: „ Општинске управе, Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У истом члану став 4 и 5 реч:  
                   „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа, Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                   У члану15 став 1 реч: 
                  „Дирекције“ замењује се речима: „Општинске управе, Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“. 
 
                  У члану 18 став 1 тачка 1 и 2 речи: 
                  “и да обавести Дирекцију о потреби отклањања недостатака“ се бришу. 
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Члан 2 

 
                 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 

Број: 011-173/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године  
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
          др Јан Шуљан, с.р. 
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208. 
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1. 

 
              У Одлуци о ауто-такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 11/2012 и 3/2015) врше се следеће 
измене: 
 
                   У члану 40 став 2 речи: 
                    „Дирекције за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности 
Општине Бачки Петровац“ се бришу. 
 
                   У истом члану и ставу речи: 
                   „општинске комисије за безбедност саобраћаја“ замењују се речима: “Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац“. 
 
                   У члану 42 став 1 речи:  
                   „Дирекција за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности 
општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Дирекција)“ замењују се речима: „Општинска 
управа, Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске 
послове“. 

Члан 2. 
 

                   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-174/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године              П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
             др Јан Шуљан, с.р. 
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  209. 
                На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине 
Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници, одржаној дана16.11.2016. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

                   У Одлуци о превозу путника у друмском саобраћају на територији општине 
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 11/2012 и 3/2015) врше се 
следеће измене:  
                                                                   
                   У члану 22 став 1. речи: 
                   „Дирекције за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности 
Општине Бачки Петровац“ се бришу. 
                   У истом члану и ставу речи: 
                   „Општинске комисије за безбедност саобраћаја“ замењују се речима: „Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац“. 
 
                   У члану 24. став 3 речи: 
                  „ Дирекција за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности 
Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Дирекција)“ замењују се речима: „Општинска 
управа, Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 
Општинске управе Општине Бачки Петровац“.  
 
                  У члану 25 став 2 реч: 
                  „Дирекција“ замењује се речима: „Општинска управа, Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“ а речи: “превозник и Месне 
заједнице“ се бришу. 

Члан 2 
 
                  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“ 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-175/2016-02                                                                         
Дана:  16.11.2016.године  
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                др Јан Шуљан, с.р. 
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 210. 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 

72/2011 и 88/2013) и члана 34. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени 
текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014), те члана 11. став 1. тачка 2. 
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2012), 
Скупштина Општине Бачки Петровац на својој VIII  седници одржаној дана 16.11.2016. 
године донела је следећу  
 

О Д Л У К У 
 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  
 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки 

Петровац, путем јавног огласа  у поступку јавног надметања-лицитације и то следећих 
непокретности: 

 
1. Двособан стан  бр. 11  на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 

1-7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена 
бр 19 у површини од 6,25 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 
уписан у зкњ ул бр 7048/11 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861; 
 

2. Двособан стан  бр. 7  на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-
7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена 
бр 18 у површини од 5,20 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 
уписан у зкњ ул бр 7048/7 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи 
закупац на основу уговора о закупу; 
 

3. Двособан стан  бр. 6  на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-
7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена 
бр 10 у површини од 5,00 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 
уписан у зкњ ул бр 7048/6 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи 
закупац на основу уговора о закупу; 
 

4. Двособан стан  бр. 5  на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-
7 у површини од 53,65 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена 
бр 13 у површини од 5,20 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 
уписан у зкњ ул бр 7048/5 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи 
закупац на основу уговора о закупу; 
 

5. Двособан стан  бр. 1  у приземљу  који се састоји од просторија означених бр 1-7 у 
површини од 52,15 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 
14 у површини од 6,00 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 
уписан у зкњ ул бр 7048/1 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, 
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6. Једнособан стан бр 9 на првом спрату са улаза 2 који се састоји од просторија 
означених бр 1-3 у површини од 24,93 м2 а коме стану припада и просторија у 
подруму означена бр 11 у површини од 10,07 м2 у стамбеној згради у ул 14 ВУСБ бр 
3 сагр на парц бр 1863 уписан у зкњ ул бр 4425/14 КО Бачки Петровац, који користи 
закупац на основу уговора о закупу; 
 

7. Двособан стан бр 1 на приземљу  са улаза 2 који се састоји од просторија 
означених бр 1-8 у површини од 54,88 м2 а коме стану припада и просторија у 
подруму означена бр 4 у површини од 14,99 м2 у стамбеној згради у ул 14 ВУСБ бр 
3 сагр на парц бр 1863 уписан у зкњ ул бр 4425/6 КО Бачки Петровац, који користи 
закупац на основу уговора о закупу; 
 

8. Трособан стан бр1 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-11 
у површини од 74,72м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 
1 у површини од 11,20 м2 у стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8 
уписан у зкњ ул бр 8866/2 КО Бачки Петровац, за који је у току поступак евикције ( 
исељења); 
 

9. Трособан стан бр 2 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-11 
у површини од 75,86 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 
2 у површини од 08,10 м2 у стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8 
уписан у зкњ ул бр 8866/3 КО Бачки Петровац, 
који користи закупац на основу уговора о закупу; 
 

10. Трособан стан бр 3 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-
11 у површини од 74,72м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена 
бр 3 у површини од 08,10 м2 у стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8 
уписан у зкњ ул бр 8866/4 КО Бачки Петровац, који користи закупац на основу 
уговора о закупу; 
 

11. Двособан стан  бр. 1 на првом спрату  у површини од 60,71 м2  у двоспратној 
стамбеној згради у Бачком Петровцу ул  Масарикова 12 ,  са припадајућом 
просторијом-оставом у помоћном објекту у дворишту, уписан у зкњ ул бр 9649/2 
КО Бачки Петровац сагр на парц бр 827, 
 

12. Трособан стан бр 2 у приземљу у површини 67,44 м2 са припадајућим 
просторијама-оставом у дворишту у Гложану ул. Маршала Тита бр 96, сагр на парц 
бр 1170,  уписан у листу непокретности бр 2451 КО Гложан, за који је у току 
поступак евикције ( исељења); 
 

13. Двособан стан бр 7 на другом спрату у површини 54,72 м2 са припадајућим 
просторијама-оставом у дворишту у Гложану ул. Маршала Тита бр 96, сагр на парц 
бр 1170,  уписан у листу непокретности бр 2451 КО Гложан. 

Члан 2. 

Непокретности из члана 1.  се отуђују по тржишним условима. 
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Почетна цена некретнина наведених у члану 1. ове Одлуке,  утврђена је на основу 
акта Општинске управе – Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
Општине Бачки Петровац  о  утврђеној тржишној  цени квадратног метра одговарајућих 
непокретности – станова на територији Општине Бачки Петровац, број 05-25/2016 од 
24.октобра 2016. године  а износи: 

1.За некретнину наведену у члану 1. тачка 1.  15.722   евра у динарској противвредности,  

2.За некретнину наведену у члану 1. тачка 2.   15.722     евра у динарској противвредности, 

3.За некретнину наведену у члану 1. тачка 3.    15.722    евра у динарској противвредности, 

4.За некретнину наведену у члану 1. тачка 4.   14.628    евра у динарској противвредности, 

5.За некретнину наведену у члану 1. тачка 5.   14.261    евра у динарској противвредности, 

6.За некретнину наведену у члану 1. тачка 6.   6.818    евра у динарској противвредности, 

7.За некретнину наведену у члану 1. тачка 7.   15.008    евра у динарској противвредности, 

8.За некретнину наведену у члану 1. тачка 8.   20.434      евра у динарској противвредности, 

9.За некретнину наведену у члану 1. тачка 9.   20.745    евра у динарској противвредности, 

10.За некретнину наведену у члану 1. тачка 10.   20.434  евра у динарској противвредности, 

11.За некретнину наведену у члану 1. тачка 11. 16.602    евра у динарској противвредности, 

12. За некретнину наведену у члану 1. тачка 12. 18.443    евра у динарској противвредности, 

13. За некретнину наведену у члану 1. тачка 13.  14.964    евра у динарској 
противвредности. 

Утврђена висина купопродајне цене представља почетну, односно најнижу цену.  

Лицитациони корак се утврђује у износу од 50 евра. 

Исплата  цене за отуђену непокретност ће се вршити у динарској противредности 
по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

Депозит за учешће у поступку отуђења некретнине из члана 1. ове Одлуке утврђује 
се у износу од 20% од почетне односно најниже купопродајне цене . 

Члан 3. 

Поступак  јавног надметања спровешће Комисија за давање у закуп, отуђивање и 
прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац. 
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Члан 4. 

Учесници у поступку  јавног надметања могу бити правна и физичка лица. 
 
Рок за подношење понуда је 30 дана  од дана оглашавања. 
 
 Пријава на оглас мора да садржи: 
 
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу 

становања, 
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески 

идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат. 
 

Уз  пријаву на оглас се доставља: 
 
1. доказ о уплаћеном депозиту 
2. уредно овлашћење за заступање 
3. фотокопија личне карте за физичка лица 
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући 

регистар. 
Члан 5. 

 
Учесник у поступку своју  пријаву на оглас доставља Комисији у затвореној коверти 

са назнаком да се ради о пријави на оглас за прибављање непокретности и видном 
напоменом "НЕ ОТВАРАТИ". Понуда  се шаље поштом препоручено, а може се предати и у 
услуженом центру Општинске управе Општине Бачки Петровац на приземљу зграде 
седишта Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу, улица Коларова број 6 на шалтеру 
писарнице са назнаком „ За Комисију за давање у закуп, отуђивање и прибављање 
непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац“. 

Неблаговремена, односно неуредна  пријава ће се одбацити. 

Поступак прикупљања понуда  јавним огласом сматра се успелим ако је приспела 
бар једна уредна и благовремена  пријава. 

 На лицитацији ће прва понуђена цена бити почетна цена утврђена актом 
надлежног органа. 

Члан 6. 
 

Непокретност из члана 1. у јавној својини се отуђује учеснику који је понудио 
највишу цену за отуђење исте. 

Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење 
непокретности, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора. 

Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се 
вратити најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда. 
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Члан 7. 

Предлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача, записник о раду и извештај о 
спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија доставља Општинском већу 
Општине Бачки Петровац и Општинском јавном правобранилаштву. 

Општинско веће Општине Бачки Петровац доноси Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача, те утврђује предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини Општине 
Бачки Петровац, који доставља Скупштини Општине Бачки Петровац. 

Члан 8. 

Одлуку о отуђењу непокретности у јавној својини Општине Бачки Петровац, доноси 
Скупштина Општине Бачки Петровац и доставља га свим учесницима у поступку 
прикупљања понуда. 

Након доношења Одлуке, председник Општине Бачки Петровац и лице које је 
прибавило непокретност, закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке. 

Уговор о отуђењу се оверава код надлежног органа, након регулисања обавезе 
плаћања уговорене цене за предметну непокретност. 

Трошкове овере Уговора о отуђењу код надлежног органа, сноси лице којем се 
отуђује непокретност у јавној својини. 

Члан 9. 

Ако лице које је прибавило непокретност  у својину не приступи закључењу 
уговора, Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Општинског већа Општине Бачки 
Петровац доноси Одлуку о поништењу Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини, 
након чега се спроводи нови поступак отуђења предметне непокретности. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачки Петровац". 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-176/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године        П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                      др Јан Шуљан., с.р. 
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  211.  
 

На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 3472010 – одлука УС и 54/2011) а у складу са чланом 34. тачка 7. Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој VIII седници, одржаној 
16.11.2016. године, д о н е л а  ј е     
 
 

Р   Е   Ш   Е  Њ  Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 Утврђује се да је АНИ БОЛДОЦКИ ИЛИЋ, лекару опште праксе из Бачког Петровца, 
престао мандат одборнице у Скупштини општине Бачки Петровац, на основу члана 46. 
став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, према коме одборнику престаје мандат пре 
истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу 
са законом, неспојиве с функцијом одборника. 
 
 Именованој функција одборника престаје даном преузимања посла – функције 
која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника, тј. 26.10.2016. године.  
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-177/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац  
                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                               
                                                                                                                                    др Јан Шуљан, с.р. 
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  212. 
На основу члана 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

бр.  129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки 
Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и 
члана 14. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој 
VIII седници, одржаној 16.11. 2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Потврђује се мандат новоизабраној одборници Скупштине општине Бачки 
Петровац, и то: 
 

- АНДРЕИ МАНДАЧ, пољопривреднику из Бачког Петровца,  Ул. Коменског 35/а 
 
са Изборне листе „Словачка странка – Slovenská strana Др Болдоцки Илић Ана“. 
 

II 
 

 Мандат нове одборнице траје до истека мандата одборника коме је престао 
мандат. 
 

III 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-178/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    
                                                                                                                       др Јан Шуљан, с.р. 
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    213. 
 

 На основу члана 48. ст. 3  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 15/2016)  члана 32 став 9 Закона о локалној самоуправи и члана 34. тачка 10. Статута 
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), 
Скупштина општине Бачки Петровац на својој VIII седници, одржаној дана 16.11.2016. 
године, д о н е л а  ј е 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е 
 

                  О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ 

 
 
I 

 
 ЧЕДОМИР    РУПАР   из  Маглића,   Ул.  Светозара  Марковића    број  4,  
директор  Јавног  предузећа  за  комуналне и стамбене  послове  „Комуналац“  Маглић, 
р а з р е ш а в а   с е   од  ове дужности даном доношења овог  Решења. 
                 
 

II 
 
            Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 
Број:  011-179/2016-02  
Дана:  16.11.2016. године 
Бачки Петровац                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                др  Јан Шуљан, с.р. 
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    214. 
 
 На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014) Скупштина општине Бачки Петровац, 
на својој VIII седници одржаној дана 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е  
 
 

Р    Е    Ш    Е   Њ   Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

„КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ 
 
 
I 
 

    ИЛИЋ   ДУШКО   из    Маглића,   дипл.   економиста,   Улица   29. новембра  број  17,   
и м е н у ј е   с е   за вршиоца дужности  директора ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић    на период 
од шест месеци од дана доношења овог решења. 
 

II 
 

 Примопредаја дужности између досадашњег директора Јавног предузећа за 
комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац  и новоименованог директора 
извршиће се на начин, по поступку и у року утврђеним одредбама Протокола о примопредаји 
дужности и службених аката („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 4/2007). 
 

III 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
  

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-180/2016-02 
Дана:  16.11.2016. године 
Бачки Петровац 
                   П Р Е Д С Е Д Н И К  
              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                 др  Јан Шуљан, с.р. 
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 215. 
 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћени текст), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој VIII седници одржаној 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
I 

  
 
 Због истека мандата р а з р е ш у ј у се од дужности чланови Управног одбора 
Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац: 
 

- ЈУРАЈ ЧЕРВЕНАК - председник,  из Бачког Петровца,  
- САМУЕЛ ЧЕЛОВСКИ из Бачког Петровца,  
- СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИК из Бачког Петровца. 

 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011-181/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    
                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
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  216. 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој VIII седници одржаној 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Управни одбор Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац има 5 (пет) чланова 
од којих је 1 (један) представник запослених у Библиотеци. 
 

II 
 

 У Управни одбор Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац , именују се:  
 

- АНА ХОРВАТ из Бачког Петровца (представник локалне самоуправе) 
председница, 

 
- МИРОСЛАВ БЕКИЋ из Бачког Петровца (представник локалне самоуправе), 

 
- МАЈА СПЕВАКОВА из Бачког Петровца (представник локалне самоуправе), 

 
- САМУЕЛ ЧЕЛОВСКИ из Бачког Петровца (представник Националног савета 

словачке националне мањине)  
 

- СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИК из Бачког Петровца, (представник запослених у 
Библиотеци). 

 
III 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011-182/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године       П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   др Јан Шуљан, с.р. 
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     217.   
 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој VIII седници одржаној 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
I 
 

 
 Због истека мандата р а з р е ш у ј у се од дужности чланова Надзорног одбора 
Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац: 
 

- ЈАРМИЛА ПУЦОВСКИ - председник, из Бачког Петровца, 
- ДУШАН ЈОВАНОВИЋ из Кулпина, 
- ОЛИНА ДОРЧОВА из Бачког Петровца. 

 
 

II 
 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 

Број: 011-183/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    
                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
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  218. 
 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој VIII седници одржаној 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
I 
 

 Надзорни одбор Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац има 3 (три) члана 
од којих је 1 (један) представник запослених у Библиотеци. 
 

II 
 

 У Надзорни одбор Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац, именују се:  
 

- ИВАНА ВЕЗМАР из Маглића (представник локалне самоуправе) председница, 
 

- ЈУРАЈ ЧЕРВЕНАК из Гложана (представник Националног савета словачке 
националне мањине), 
 

- ОЛИНА ДОРЧОВА из Бачког Петровца (представница запослених у 
Библиотеци). 

 
III 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-184/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године        П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  
                                                                                                                           др Јан Шуљан, с.р.  
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    219. 
 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац, на својој VIII седници одржаној 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПОЗОРИШТА „ SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 

 
 Р а з р е ш у ј у се од дужности чланова Управног одбора Позоришта „Slovenské 
vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац: 
 

- ПАВЕЛ ВАЛО - председник, из Гложана,  
- члан предложен од стране надлежног органа АПВ, 
- МАРИЕНА СТАНКОВИЋ КРИВАК из  Бачког Петровца,  
- ЈАРОСЛАВ АНДРАШИК из Бачког Петровца,  
- МИРОСЛАВА БЛАЖИЋ из Кулпина.  

 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-185/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац 
 
                                                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                           др Јан Шуљан, с.р. 
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   220. 
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 11/2008, 4/2009 и 4/2011), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој  VIII   седници одржаној  16.11.2016. године, д о н е л а   
ј е 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПОЗОРИШТА „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“  
 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 Управни одбор Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац има 5 
(пет) чланова од којих је 1 (један) представник надлежног органа АП Војводине и 1 (један) 
представни запослених у Позоришту. 

II 
 
 У Управни одбор Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац, 
именују се:  
 

- КРИСТИНА КЕВЕНСКA из Бачког Петровца (представница локалне самоуправе) 
председница, 

- АНДРЕЈ СПЕВАК из  Бачког Петровца  (представник локалне самоуправе), 
- КАТАРИНА МЕЛЕГОВА МЕЛИХОВА из Бачког Петровца (представница 

Националног савета словачке националне мањине), 
- представник надлежног органа АПВ, 
- МИРОСЛАВА БЛАЖИЋ из Кулпина (представница запослених у Позоришту). 
-  

III 
 

Мандат чланова Управног одбора Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки 
Петровац траје 4 (четири) године. 
  

IV 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број:  011-186/2016-02                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 16.11.2016. године                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                                      др. Јан Шуљан, с.р.                                                                                                     
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  221. 
 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац,  на  својој  VIII  седници  одржаној  16. новембра 2016. године, д о н е л а   ј е 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ПОЗОРИШТА „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ 

 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
I 

 
 Р а з р е ш у ј у се од дужности чланова Надзорног одбора Позоришта „Slovenské 
vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац: 
 

- ПАВЕЛ БАЂАН - председник, из Гложана, 
- члан НО предложен од стране надлежног органа АПВ, 
- БРАНИСЛАВ КУШТРА  из Кулпина. 

 
                                       

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-187/2016-02 
Дана: 16.11.2016 
Бачки Петровац 
                                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                     др  Јан Шуљан, с.р.               
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  222. 
 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац, на својој VIII седници  одржаној  16.  новембра  2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е  Њ   Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ПОЗОРИШТА „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

I 
 

 Надзорни одбор Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo “ Бачки Петровац има 3 
(три) члана од којих је 1 (један) представник надлежноиг органа АП Војводине. 
 

II 
 

 У Надзорни одбор Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo “ Бачки Петровац, 
именују се:  

- ЈАНА КОПЧОК ГАЊИ из Бачког Петровца (представник локалне самоуправе), 
председница, 

- ВИЕРА ДОРЧОВА БАБИАКОВА из  Кулпина (представник Националног савета 
словачке националне мањине), 

- представник надлежног органа АПВ. 
 

III 
 

Мандат чланова Надзорног одбора Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo“ 
Бачки Петровац траје 4 (четири) године. 

 
IV 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број:  011-188/2016-02                                                                   
Дана:   16.11.2016. године                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                 

др  Јан Шуљан, с.р. 
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  223. 
 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 – одлука УС) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац на VIII седници одржаној 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е 

 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ  Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЧИЕЛКА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 Р а з р е ш у ј у   се  од дужности чланова Управног одбора Предшколске установе 
„Вчиелка“ Бачки Петровац: 
 

1. АЛЕНА ПЕШКОВА, из Гложана (представница локалне самоуправе), 
2. МАРИА АНДРАШИК, из Бачког Петровца (представница локалне самоуправе), 
3. ПАВЕЛ ЗИМА, из Кулпина (представник локалне самоуправе), 
4. КЕВЕНСКИ БРАНИСЛАВ, из Бачког Петровца (представник родитеља), 
5. СВЕТЛАНА ШТРБАЦ, из Маглића (представница родитеља), 
6. РУЖЕНА ШИМОЊИ - ЧЕРНАК из Бачког Петровца (представница родитеља), 
7. ЗУЗАНА ТРАБАК, васпитачица из Бачког Петровца (представница запослених), 
8. ЖЕЛМИРА ЧАСТВЕН, васпитачица из Кулпина (представница запослених) и 
9. САНЕЛА ЉИЉАК МИХАЈЛО, васпитачица из Маглића (представница 

запослених). 
 

II 
 

        Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Бачки Петровац“ 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-189/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  
                                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
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  224. 
 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 – одлука УС) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац на VIII седници одржаној 16.11.2016. године, д о н е л а   ј е 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЧИЕЛКА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 Управни одбор Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (у даљем тексту: 
Управни одбор Предшколске установе) има девет чланова, од којих су по троје 
представници локалне самоуправе, представници родитеља и представници запослених. 
 

II  
 

 У Управни одбор Предшколске установе, именују се: 
 

1. АЛЕНА ПЕШКОВА из Гложана,  ул. Републичка 62. (представница локалне 
самоуправе), 

2. МАРИА АНДРАШИК из Бачког Петровца, ул. Братиславска 18.        (представница 
локалне самоуправе), 

3. ЈАСНА ШПРОХ из Бачког Петровца, ул. ЈНА 13. (представница локалне 
самоуправе), 

4. МАРТИНА МАРТИНКО САБОЛОЧКИ, из Бачког Петровца, ул. Павла Ђугу 23 
(представница родитеља), 

5. БРАНИСЛАВ КЕВЕНСКИ из Бачког Петровца, ул. Руда Хрубика 12. (представник 
родитеља), 

6. ВЛАДИМИРА ДОРЧОВА ВАЛТНЕРОВА из Маглића, ул. Маршала Тита 19а 
(представница родитеља), 

7. ДАНУША НИМЕТ, васпитачица из Бачког Петровца, ул. Техелна 1. 
(представница запослених), 

8. АНА ЛАЋАРАК, васпитачица из Силбаша, ул. Светосавска 81. (представница 
запослених) и 

9. САМУЕЛ СЊИДА, кувар из Бачког Петровца, ул. Јана Марчока 14. (представница 
запослених). 

 
III 
 

 Мандат чланова Управног одбора  Предшколске установе  траје четири године. 
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IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

  ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број:  011-190/2016-02 
Дана: 16.11.2016. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                   др  Јан Шуљан, с.р.    
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   225. 
 
 На основу члана 69. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон и 103/2015) и члана 14. Одлуке о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2016. годину 
(«Сл.лист Oпштине Бачки Петровац» бр. 9a/2015 ) након разматрања предлога решења о 
употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Oпштине Бачки Петровац на 
својој 11. сединци одржаној дана  08.11.2016. године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
 1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2016. 

годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 4 -, програмска активност 0602-
0010 - Резерве, позиција 125, економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва о д о 
б р а в а    с е   употреба средстава у износу 468.000,00 динара за повећање апропријације 
у разделу 4, глава 21 – Гимназија Јан Колар Бачки Петровац, програм 10 – Средње 
образовање, активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа, и то: повећање 
позиције 4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти, ек.класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти, због обезбеђивања средстава  за  енергетску ефикасност. 
 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Оделење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

 
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац» 
 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

 
Број: 016-4/371-2016                                                             
Датум: 08.11.2016                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                             

Срђан Симић, с.р.                                                       
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	- објекте јавне намене у јавној својини,
	- објекте комуналне и друге инфраструктуре,
	- производне и складишне објекте,
	- подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности,
	- отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.
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