
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 
                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 2                                              Бачки Петровац                        
Година: LI                                                           27. априла 2015. год. 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 
 

I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

22. -  Oдлука о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки 
 Петровац, 
 
23. - Решење о давању сагласности на  Програм пословања  Јавног предузећа 
 „Дирекција  за  изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. 
 годину,  
 
24. -  Решење о давању сагласности на План рада д.о.о. „Глоаквалис“ из 
 Гложана за 2015. годину, 
 
25. -  Решење о давању сагласности на План рада Информативног центра 
 „Báčsky Petrovec“ у Бачком Петровцу за 2015. годину, 
 
26. -  Решење о давању  сагласности на  План рада Месне заједнице Бачки 
 Петровац за 2015. годину, 
 
27. - Решење о давању  сагласности на  Програм  рада Месне заједнице 
 Маглић за 2015. годину, 
 
28. - Решење о давању  сагласности на  План рада Месне заједнице Кулпин 
 за 2015. годину, 
 
29. -  Решење о давању  сагласности на  План рада Месне заједнице Гложан 
 за 2015. годину, 
 
30. - Решење о изменама и допунама Решења о постављању заменика 
 команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне  
 ситуације Општине Бачки Петровац,  
 
 

 



   II   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
31. -  Решење о висини почетног износа за пословни простор и спортске 
 објекте којима располаже Општина Бачки Петровац, 
 
32. -  Решење о висини почетног износа закупнине за коришћење спортске 
 хале и осталог простора у ОШ „Жарко Зрењанин“ Маглић,  
 
33. - Решење о расподели  буџетских  средстава намењених суфинансирању 
 програма  хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског 
 карактера и осталих програма и активности од значаја за Општину 
 Бачки Петровац, које током 2015. године спроводе НВО, 
 
34. - Програм  мониторинга буке на територији Општине Бачки Петровац за  
 2015-2016 годину. 
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   22. 
  На  основу  члана  16.  тачка  6.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој XXV 
седници одржаној дана 24.04.2015. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о јавним паркиралиштима на територији  

Општине Бачки Петровац 
 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 

Овом одлуком уређује се управљање, уређивање, одржавање и коришћење јавних 
паркиралишта на територији Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Општина). 

 
Члан 2 

 
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни 

простори одређени и обележени за паркирање возила. 
 

Члан 3 
 

Јавна  паркиралишта  обележавају  се  саобраћајном  сигнализацијом  у  складу  са 
важећим прописима о безбедности саобраћаја. 

 
Члан 4 

 
Јавна  паркиралишта,  с  обзиром  на  врсту  возила,  могу  да  буду  одређена  за 

паркирање: 
1. путничких возила. 
2. аутобуса, 
3. теретних возила, 
4. мотоцикла,  мопеда,  лаких  трицикала,  тешких  трицикала,  лаких  четвороцикала, 

тешких четвороцикала, 
5. прикључних возила, и 
6. бицикла. 

Члан 5 
 

Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши наплата за коришћење, могу да буду: 
1. општа паркиралишта, за чије коришћење се не плаћа цена паркирања, и 
2. посебна паркиралишта, за чије коришћење се плаћа цена паркирања. 

 
Члан 6 

 
Посебна  паркиралишта,  према  дозвољеном  времену  паркирања  и  висине  цене 

паркирања, могу се одредити по зонама. 



  Страна  2 од 26     27. априла 2015.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број 2 

 
Члан 7 

 
На посебним паркиралиштима може да се врши контрола уласка и изласка возила. 
Контрола из става 1. овог члана може да се врши постављањем рампе, изградњом 

или постављањем објекта за наплату, или на други начин. 
 
 

II  УПРАВЉАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ  
И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 
Члан 8 

 
  Јавним  паркиралиштима  на  територији  Општине  Бачки  Петровац  управља  Јавно 
предузеће  "Дирекција  за  изградњу  Бачки  Петровац"  Бачки  Петровац  (у  даљем  тексту: 
Дирекција).  

Паркиралишта  се  одређују  на  основу  пројектно‐техничке  документације  које 
израђује Дирекција као управљач путева. 
  Дирекција  опрема  и  обележава  јавна  паркиралишта  и  води  евиденцију  о  јавним 
паркиралиштима и саобраћајној сигнализацији на јавном паркиралиштима. 
 

Члан 9 
 

Послове  уређивања  и  одржавања  јавних  паркиралишта  врше  јавна  комунална 
предузећа по насељеним местима Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Предузећа) 
по налогу Дирекције. 

 
Члан 10 

 
Одржавање  и  уређивање  јавних  паркиралишта  испред  пословних  и  пословно 

стамбених објеката врше власници, односно корисници наведених објеката.  
 

Члан 11 
 

Дирекција и Предузећа немају обавезу  чувања возила и не  сносе одговорност  за 
оштећење или крађу возила и нестанак ствари из возила на јавним паркиралиштима. 
 

Члан 12 
 
Корисником  јавног  паркиралишта  у  смислу  ове  одлуке  сматра  се  возач,  односно 

власник возила (у даљем тексту: корисник). 
Корисник  је  дужан  да  користи  јавно  паркиралиште  у  складу  са  саобраћајном 

сигнализацијом. 
Члан 13 

 
  Актом Дирекције из члана 8. став 2. одређује се број и локације посебних паркинг 
места за особе са инвалидитетом. 

Паркинг  места  за  особе  са  инвалидитетом  могу  да  користе  лица  којима  су 
оштећени  екстремитети  битни  за  управљање  возилом,  лица  оболела  од  дистрофије, 
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параплегије,  квадриплегије и церебралне парализе,  која  за  кретање користи инвалидска 
колица,  лица  која  имају  оштећење  вида  најмање  90%,  ратни  и  мирнодопски  војни 
инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи. 

Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове доноси 
акт  о  испуњености  услова  из  става  1.  овог  члана  на  основу  медицинске  и  друге  личне 
документације. 

На  основу  акта  из  става 2.  овог  члана,  Дирекција  издаје  лицима  из  става 1.  овог 
члана,  налепницу  за  означавање  возила  особа  са  инвалидитетом,  односно  возила  члана 
заједничког домаћинства. 

Дирекција  је  дужна да  води  евиденцију  о  издатим налепницама из  става 3.  овог 
члана. 

Члан 14 
 

Јавна паркиралишта која  су одређена  за паркирање одређене врсте возила, могу 
да се користе само за ту врсту возила. 

 
Члан 15 

 
Актом  Дирекције  из  члана  8.  став  2.  могу  се  одобрити  паркинг  места  на  јавним 

паркиралиштима за потребе државних органа,  органа Аутономне Покрајине Војводине и 
Општине,  јавним  службама,  дипломатским  и  другим  страним  представницима,  другим 
правним лицима и предузетницима, као и физичким лицима. 

 
 

III  ЗАБРАНЕ 
 

Члан 16 
 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 
1. паркирање  возила  супротно  саобраћајној  сигнализацији  и  ознакама  из  члана 12. 

став  2.  ове  одлуке,  као  и  на  други  начин  ометање  коришћења  јавних 
паркиралишта, 

2. паркирање нерегистрованих возила и возила без регистарских ознака, 
3. паркирање возила на паркинг месту резервисаном за паркирање возила особа са 

инвалидитетом ако не поседује налепницу из члана 13. став 2. ове одлуке, односно 
другу одговарајућу ознаку особе са инвалидитетом, 

4. паркирање одбаченог или хаварисаног возила, 
5. паркирање прикључног возила без сопственог погона, 
6. остављање  пловних  објеката,  других  ствари  и  предмета,  као  и  коришћење 

паркиралишта на начин супротан намени, 
7. ограђивање паркинг места, 
8. самовласно уређење резервисаног паркинг места, 
9. прање  возила  или  на  други  начин  коришћење  јавних  паркиралишта  супротно 

њиховој намени, и 
10. друге  радње  које  доводе  до  прљања,  оштећења  или  уништавања  јавног 

паркиралишта. 
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IV  НАДЗОР 
 

Члан 17 
 

Надзор над  спровођењем ове  одлуке  обавља Одељење  за  привреду,  урбанизам, 
комунално‐стамбене и инспекцијске послове преко саобраћајног и комуналног инспектора 
(у даљем тексту: инспектор). 

Члан 18 
 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да контролише: 
1. саобраћајну сигнализацију на  јавним паркиралиштима и да обавести Дирекцију о 

потреби  отклањања недостатака, 
2. техничку  исправност  јавних  паркиралишта  и  да  обавести  Дирекцију  о  потреби  

отклањања недостатака, 
3. јавна  паркиралишта  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  и  на  основу  налаза 

надлежног органа нареди измену режима саобраћаја односно паркирања. 
 

Члан 19 
 

Инспектор  је  овлашћен  да,  када  се  јавна  паркиралишта  користе  супротно 
одредбама ове одлуке, нареди кориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило. 

У случају из става 1. овог члана ако се корисник не налази на лицу места или одбије 
да уклони возило, инспектор ће да фотографише возило и донесе решење којим се налаже 
уклањање возила у одређеном року. 

Решење из става 2. овог члана причвршћује се на возило уз назначење дана и часа 
када је причвршћен, а тиме се сматра и да је достављање уредно извршено. 

 
Члан 20 

 
Инспектор  је  овлашћен  да  контролише  да  ли  се  јавна  паркиралишта  користе  у 

складу  са  наменом  прописаном  овом  одлуком  и  да  нареди  отклањање  недостатака  у 
одређеном року. 

Инспектор  је  овлашћен  да  изрекне  мандатну  казну,  поднесе  захтев  за  вођење 
прекршајног  поступка  у  случају  непоступања  по  извршном  решењу,  као  и  да  предузима 
друге  потребне  мере  за  коришћење  јавних  паркиралишта  у  складу  са  овом  одлуком  и 
другим актима донетим на основу ове одлуке. 
 
 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21 
 

За  прекршај из члана 16. ове одлуку  казниће се правно лице новчаном казном од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара. 

За   прекршај из члана 16. ове одлуку  казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

За  прекршај из члана 16. ове одлуку  казниће се предузетник новчаном казном од 
5.000,00 до 250.000,00 динара. 
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За  прекршај из члана 16. ове одлуку  казниће се физичко лице новчаном казном од 
2.500,00 до 75.000,00 динара. 
 
 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22 
 

Ова  одлука  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: 011‐15/2015‐02 
Дана: 24.04.2015. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                 Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  23. 
 

Na  osnovu  člana  50.  stav  3.  Zakona    javnim  preduzećima  („Službeni  glasnik  RS“,  br. 
119/2012)  i člana 34. tačka 22. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni  list 
Opštine Bački  Petrovac“,  br.  1/2014),  Skupština  opštine Bački  Petrovac  na  svojoj  XXV  sednici 
održanoj 24.04.2015. godine, d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O  DAVANJU  SAGLASNOSTI  NA 
PROGRAM POSLOVANJA 

JAVNOG PREDUZEĆA „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BAČKI PETROVAC“, 
BAČKI PETROVAC  ZA 2015. GODINU 

 
 
I 
 
 

  D a j e   s e   s a g l a s n o s t   na  Program poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za 
izgradnu Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2015. godinu, koji  je usvojen od strane Nadzornog 
odbora ovog Javnog preduzeća, na sednici održanoj dana 30.01.2015. godine. 
 
 

II 
 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 
Broj: 011‐16/2015‐02 
Dana: 24.04.2015. godine 
Bački Petrovac 
 
                                                                                                     P R E D S E D N I K                                                
                                                                                                  SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                       Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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   24. 
 

Na  osnovu  člana  50.  stav  3.  Zakona    javnim  preduzećima  („Službeni  glasnik  RS“,  br. 
119/2012)  i člana 34. tačka 22. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni  list 
Opštine Bački  Petrovac“,  br.  1/2014),  Skupština  opštine Bački  Petrovac  na  svojoj  XXV  sednici 
održanoj 24.04.2015. godine, d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O  DAVANJU  SAGLASNOSTI  NA 
PLAN RADA 

D.O.O. „G L O A K V A L I S“   IZ GLOŽANA  ZA 2015. GODINU 
 
 
I 
 

  D a j e     s e     s a g l a s n o s t     na   Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“   iz Gložana   za   2015. 
godinu, koji    je usvojen od  strane Skupštine ovog d.o.o. na  sednici održanoj dana 16.03.2015. 
godine. 
  Kao osnivač ovog d.o.o., na Plan rada iz stava 1. ovog poglavlja svoju saglasnost je dao i 
Savet Mesne zajednice Gložan, na svojoj sednici održanoj 16.03.2015. godine. 
 
 

II 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 
Broj:  011‐17/2015‐02 
Dana: 24.04.2015. godine 
Bački Petrovac 
                                                                                             
                                                                                                    P R E D S E D N I K                                                      
                                                                                                SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                              Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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    25. 
 

Na  osnovu  člana  34.  tačka  22.  Statuta  Opštine  Bački  Petrovac  –  prečišćeni  tekst 
(„Službeni  list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj 
XXV sednici održanoj 24.04.2015. godine, d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O  DAVANJU  SAGLASNOSTI  NA 
PLAN RADA 

INFOTMATIVNOG CENTRA „BÁČSKY PETROVEC“  U BAČKOM PETROVCU ZA 2015. GODINU 
 
 
 
I 
 
 

  D a j e   s e   s a g l a s n o s t   na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u 
Bačkom  Petrovcu  za  2015.  godinu,  koji  je usvojen od  strane Upravnog odbora  Informativnog 
centra „Báčsky Petrovec“ na sednici održanoj dana 24.03.2015. godine. 
 
 

II 
 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 
Broj: 011‐22/2015‐02 
Dana: 24.04.2015. godine 
Bački Petrovac 
 

                                                                                             P R E D S E D N I K                                                      
                                                                                              SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                              Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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26. 
 
На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута  Општине Бачки Петровац 

‐  пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина 
општине   Бачки  Петровац  на  својој   XXV  седници,  одржаној   дана  24.04.2015 . године, 
д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПЛАН РАДА   

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
I 
 
 

  Д а  ј е     с е     с а г л а с н о с т   на План рада Месне заједнице Бачки Петровац за 
2015. годину, који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Бачки Петровац на седници 
одржаној дана 03.03.2015. године. 
 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐19/2015‐02 
Дана: 24.04.2015. године 
Бачки Петровац 
                             
                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                             Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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    27. 
 

На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута Општине Бачки Петровац ‐ 
пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина 
општине  Бачки  Петровац   на  својој  XXV  седници,  одржаној   дана   24.04.2015.  године, 
д о н е л а   ј  е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПРОГРАМ РАДА   

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАГЛИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
I 
 
 

  Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Програм  рада  Месне заједнице Маглић за 2015. 
годину,  који  је  усвојен  од  стране  Савета Месне  заједнице Маглић  на  седници  одржаној 
дана 11.03.2015. године. 
 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐18/2015‐02 
Дана: 24.04.2015. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                               Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  28. 
 

На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута Општине Бачки Петровац ‐ 
пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина 
општине  Бачки  Петровац   на  својој  XXV  седници,  одржаној  дана   24.04.2015.   године, 
д о н е л а   ј  е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПЛАН РАДА   

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЛПИН ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
I 
 
 

  Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на План рада Месне заједнице Кулпин за 2015. годину, 
који  је  усвојен  од  стране  Савета  Месне  заједнице  Кулпин  на  седници  одржаној  дана 
26.03.2015. године. 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐20/2015‐02 
Дана: 24.04.2015. године 
Бачки Петровац 
                             
                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                  Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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   29. 
 

На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута Општине Бачки Петровац ‐ 
пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина 
општине   Бачки  Петровац  на   својој  XXV  седници,  одржаној   дана  24.04.2015.  године, 
д о н е л а   ј  е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПЛАН РАДА   

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГЛОЖАН ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
I 
 
 

  Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на План рада Месне заједнице Гложан за 2015. годину, 
који  је  усвојен  од  стране  Савета  Месне  заједнице  Глоаж  на  седници  одржаној  дана 
16.03.2015. године. 
 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐21/2015‐02 
Дана: 24.04.2015. године 
Бачки Петровац 
                             
                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                  Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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30. 
 

  Na osnovu člana 42. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, 
broj  111/2009  i  92/2011)  i  člana  10.  Uredbe  o  sastavu  i  načinu  rada  štabova  za  vanredne 
situacije    („Službeni  glasnik    Republike  Srbije“,  broj    98/2010)  i  člana  34.  tačka  20.  Statuta 
Opštine  Bački  Petrovac  („Službeni  list  Opštine  Bački  Petrovac“,  broj  11/2008  ,  4/2009  i 
4/2011),Skupština  opštine  Bački  Petrovac,  na  svojoj  XXV  sednici  održanoj  dana    24.04.2015. 
godine, d o n e l a   j e  

 
 

R   E   Š   E   N   J   E 
 

O IZMENAMA I  I DOPUNAMA  
REŠENJA O POSTAVLJANJU   ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA  

I ČLANOVA OPŠTINSKOG  ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC  
 
 

Član 1. 
 
            U Rešenju o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova  opštinskog Štaba za 
vanredne situacije  Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“,  br. 11/2012) i 
Rešenja  o  izmenama  i  dopunama  Rešenja  o  postavljanju  zamenika  komandanta,  načelnika  i 
članova  opštinskog Štaba za vanredne situacije  Opštine Bački Petrovac   („Službeni list Opštine 
Bački Petrovac“,  br. 1/2013) u članu 2. stav 2. vrše se sledeće izmene i dopune: 
 

-    u tački 11.  , reči „Jan Vozar, komandir Policijske stanice Bački Petrovac“ zamenjuje se 
rečima „Vukašin  Ivanišević, načelnik Policijske stanice Bački Petrovac“. 
 

-    Tačka 15. briše se.  
 

-    U tački 17. reči: „Dušan Popadić,  komandir  Dobrovoljnog  vatrogasnog društva Bački 
Petrovac“ zamenjuje se rečima „Miroslav Jaško,  predsednik DVD iz Gložana“.  

 
-    U tački 18.   reči:   „Rastislav   Balca,   predsednik Udruženja   poljoprivrednika  iz Bačkog 

Petrovca“  zamenjuje  se  rečima  „Jan  Kovač,  predsednik  Udruženja  poljoprivrednika  
Bački  Petrovac“.  

 
-    Tačka 20. briše se.  

 
-   U  tački 21.  reči:  „Katarina Melegova‐Melihova,  v.d. direktora Ustanove  Informativni   

centar  „Báčsky  Petrovec“ Bački  Petrovac,  zamenjuje  se  rečima  Jan  Černak,  direktor 
Ustanove Informativni   centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac. 

 
-    Tačke  pod   rednom  brojem 16, 17, 18, 19, 21, 22 i 23  postaju tačke  15, 16, 17, 18. 

19, 20 i 21. 

    
 
 
 



  Страна  14 од 26     27. априла 2015.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број 2 

 
Član 2. 

 
 

                 Ovo  Rešenje  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  listu 
Opštine Bački Petrovac“. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 

Broj: 011‐23/2015‐02 
Dana: 24.04.2015. godine                                                                 P R E D S E D N I K 
Bački Petrovac                                                                                                        SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                    Dr Rajko Perić, dipl.ecc., s.r. 
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   31. 
 

На основу члана 20. ст. 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.  83/2014  и  др.  закона),члана  16.  ст.1.тачка  11.  Статута  Општине  Бачки  Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.1/2014 ‐ пречишћени текст), члана 7. 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  („Службени  лист 
Општине Бачки Петровац“ бр.4/2014)  и члана 11. ст.2. Одлуке о прибављању, корушћењу, 
управљању и располагању стварима у својини Oпштине Бачки Петровац ( „Службени лист 
Општине  Бачки  Петровац“  бр.12/2012),    Општинско  веће  Oпштине  Бачки  Петровац  на 
својој 67 седници, одржаној дана 01. априла 2015. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о висини почетног износа закупнине за пословни простор и спортске објекте 

којима располаже Општине Бачки Петровац 
 

 
Члан 1. 

 
  Висина  почетног  износа  закупнине  за  пословни  простор  и  спортске  хале  у  јавној 
својини којима располаже Општина Бачки Петровац месечно у динарима износи: 
 
             1. Локал – почетан износ закупнине је 100,00 динара по м2 
             2. Канцеларијски простор – почетан износ закупнине је 100,00 динара по м2 
             3. Магацински простор – почетан износ закупнине је 50,00 динара по м2 
                                                        
 

Члан 2. 
 
           Висина закупа за магацински простор уколико је површина већа од 200 м2 утврђује 
се у висини од 50% од почетног износа закупнине из члана 1. овог решења.  
  
 

 Члан 3. 
 
  Овим  решењем  утврђује  се  почетни  износ  закупнине  за  пословни  простор  и 
спортске  објекте  у  јавној  својини  којима  располаже Oпштина  Бачки Петровац,  док  ће  се 
висина  закупнине  одредити  у  поступку  јавног  надметања  који  спроводи  Комисија  за 
давање  у  закуп,  отуђење  и  прибављање  непокретности  у  јавну  својину  Општине  Бачки 
Петровац  у  складу  са  Уредбом  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности 
непосредном  погодбом,  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног 
надметања  и  прикупљања  писмених  понуда,  Одлуком  о  прибављању,  коришћењу, 
управљању и располагању стварима у Oпштине Бачки Петровац и Одлуком 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  као  и  изузетно  непосредном 
погодбом у случају утврђеним законом и уредбом. 
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Члан 4. 

 
           Висина  почетног  износа  закупнине  за  коришћење  спортских  хала  у  јавној  својини 
Општине  Бачки  Петровац  утврдиђе  се  посебним  решењима  Општинског  већа  Општине 
Бачки Петровац. 
 

Члан 5. 
 

Ово  решење  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  објавиће  се  у  „Службеном  листу 
Општине Бачки Петровац“.   

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

Број: 016‐4/67‐2015 
Дана: 01. април  2015. године 
Бачки Петровац 
 

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
     
  Павел Марчок, проф., с.р. 
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     32. 
 

На основу члана 20. ст. 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.  83/2014  и  др.  закона),члана  16.  ст.1.тачка  11.  Статута  Општине  Бачки  Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.1/2014 ‐ пречишћени текст), члана 7. 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  („Службени  лист 
Општине Бачки Петровац“  бр.4/2014),  члана 11.  ст.2. Одлуке о прибављању,  корушћењу, 
управљању и располагању стварима у својини општине Бачки Петровац ( „Службени лист 
Општине  Бачки  Петровац“  бр.12/2012)  и  члана  3.  Решења  о  висини  почетног  износа 
закупнине  за  пословни  простор  и  спортске  објекте  којима  располаже  Општина  Бачки 
Петровац  а  на  основу  предлога  почетног  износа  за  закуп  простора  у  Основној  школи 
„Жарко  Зрењанин“  Маглић,  Општинско  веће  Oпштине  Бачки  Петровац  на  својој  67 
седници, одржаној дана 01. априла 2015. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о висини почетног износа закупнине за коришћење спортске хале и осталог 
простора у ОШ „Жарко Зрењанин“ Маглић  

 
 

Члан 1. 
 
  Висина почетног износа закупнине за коришћење спортске хале и осталог простора 
у ОШ „Жарко Зрењанин“ Маглић износи: 
 

Простор за закуп  Начин коришћења  Јединична 
мера 

Цена 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Рекреативни  садржаји  –  без 
светла 

1 сат  800,00 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Рекреативни  садржаји  –  1 
светло 

1 сат  1400,00 
 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Рекреативни  садржаји  –  2 
светла 

1 сат   1600,00 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Одигравање  утакмица,  дневни 
термин, без светла 

По 
утакмици 

2400,00 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Одигравање  утакмица  са  3 
светла до 20,30 

По 
утакмици 

4000,00 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама  

Тренинг  спортских  клубова  из 
Маглића  –  без  светла  у 
периоду  од  17,00  до  20,00 
часова 

1 сат  150,00 
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Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Тренинг  клубова  са  једним 
светлом  од  17,00  ди  20,00 
часова 

1 сат  300,00 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Одигравање  утакмица  за 
спортске  клубове  из  Маглића 
дневни термин, без светла 

По 
утакмици 

750,00 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама 

Одигравање  утакмица  за 
спортске  клубове  из  Маглића 
са 3 светла до 20,30 часова 

По 
утакмици 

1250,00  

Теретана  површине  38,72  м2 
са  припадајућим 
свлачионицама 

Теретана – месечна чланарина 
за појединачне кориснике 

месец  250,00 

Теретана  површине  38,72  м2 
са припадајућим  
свлачионицама 

Теретана  за  појединачне 
кориснике 

2 сата  50,00 

Улазни хол у спортској хали  Играоница  и  прослава  дечијих 
рођендана (до 15 година)  

1 сат  1000,00 

Терен  у  спортској  хали  са 
припадајућим 
свлачионицама  –  субота  и 
недеља 

Појединачни тренинзи – тенис  1 сат   300,00 

Топла  веза  површине  19,50 
м2 

Стони тенис  2 сата  100,00 

 
Члан 2. 

 
  Спортска хала и остали простор у ОШ „Жарко Зрењанин“ Маглић из члана 1. овог 
Решења  дају  се  у  закуп  радним  данима  у  периоду  од  17,00  часова  до  21,30  часова  а 
суботом и недељом у  периоду од 08,00  часова до 20,30  часова  када по распореду нема 
школских активности. 

Члан 3. 
 
  Овим решењем утврђује се почетни износ закупнине за коришћење спортске хале 
и осталог простора у ОШ „Жарко Зрењанин“ Маглић, док ће се висина закупнине одредити 
у  поступку  јавног  надметања  или  изузетно  непосредном  погодбом  у  случају  утврђеним 
законом и уредбом. 

Члан 4. 
 

Ово  решење  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  објавиће  се  у  „Службеном  листу 
Oпштине Бачки Петровац“.   

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачки Петровац 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Број: 016‐4/68‐2015 
Дана: 01. април 2015. године              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                        Павел Марчок, проф., с.р.      
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  33.   
 
  Na  osnovu  člana  87.  Statuta  opštine  Bački  Petrovac  (prečišćen  tekst  „sl.  List  opštine 
Bački  Petrovac“  br.  1/2014)  i  člana  18.  Odluke  o  budžetu  Opštine  Bački    Petrovac  za  2015. 
godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac" br. 09/2014), Opštinsko veće  donosi 
 

R  E  Š  E  N  J  E 

O RASPODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMENJENIH SUFINANSIRANJU PROGRAMA 
HUMANITARNOG, KULTURNO‐PROSVETNOG, INVALIDNOG I VERSKOG KARAKTERA I OSTALIH 
PROGRAMA I AKTIVNOSTI OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC, KOJE TOKOM 2015. 

GODINE SPROVODE NVO  

Član 1. 
 

  Sredstva  budžeta  Opštine  Bački  Petrovac  za  2015.  godinu  namenjena  finansiranju 
programa  NVO  iz  razdela  4.,  glava  1.,  program  13,    pozicija  59  –  Dotacije  nevladinim 
organizacijama, u iznosu od 3.350.000 dinara raspoređuju se na sledeći način: 
 

1. za obavljanje  redovne delatnosti  (troškovi  telefona,  el.energije,  grejanja,  internet, 
kanc.materijal, itd.) organizacijama se raspoređuju sledeća sredstva: 

   

R.B. 
 

Naziv organizacije 
 

Sedište  
I 

Iznos 
 

1.  OPŠTINSKO UDRUŽENJE PENZIONERA     B.Petrovac  50.000

2.  UDRUŽENJE ODGAJIVAČA SITNIH ŽIVOTINJA  B.Petrovac  30.000

3.  DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  B.Petrovac  50.000

4.  LOVAČKO DRUŠTVO  Gložan  50.000

5.  LOVAČKO DRUŠTVO   Maglić  50.000

6.  LOVAČKO DRUŠTVO  B.Petrovac  50.000

7.  LOVAČKO DRUŠTVO  Kulpin  50.000

8.  UDRUŽENJE ŽENA  Kulpin  60.000

9.  UDRUŽENJE ŽENA   Gložan  60.000

10.  UDRUŽENJE ŽENA  Maglić  60.000

11  UDRUŽENJE ŽENA   B.Petrovac  100.000

12.  UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA  B.Petrovac  40.000

13.  HRISTOVA DUHOVNA CRKVA  Kulpin  20.000

14.  OMLADINSKO UDRUŽENJE „BOLJI ŽIVOT“  Maglić  30.000

15.  RADIO KLUB „PETROVEC“  B.Petrovac  50.000

16.  KAMERNI HOR „MUSICA VIVA“  B.Petrovac  35.000

17.  DRUŠTVO FILATELISTA  B.Petrovac  30.000

18.  KLUB KULPINČANA  Kulpin  30.000

19.  ULU GLOŽANSKA PALETA  Gložan  15.000

20 
DRUŠTVO DIJABETIČARA OPŠTINE BAČKI  
PETROVAC 

B.Petrovac  30.000

21.  UDRUŽENJA YMKA I E.Y.B.L.  B.Petrovac  110.000

22.  UDRUŽENJE EKOLOGA „EKOS“  Gložan   40.000

23.  ZELENI KRUG  B.Petrovac  60.000
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24. 
UDRUŽENJE VASPITAČA PROSVETNIH  
RADNIKA SLOVAKA VOJVODINE 

B.Petrovac  40.000

25. 
ASOCIJACIJA SLOVAČKIH PEDAGOGA  
VOJVODINE      

B.Petrovac   40.000

26.  ASOCIJACIJA BICIKLISTA „VIHOR“ MG  Maglić  15.000

27. 
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA  
BAČKI PETROVAC 

B.Petrovac  30.000

28.  ASOCIJACIJA SLOVAČKIH UDRUŽENJA ŽENA  B.Petrovac  30.000

29.  SLOVAČKA EVANGELISTIČKA  A.V. CRKVA   B.Petrovac  50.000

30.  EKOLOŠKI POKRET MAGLIĆ  Maglić  20.000

31.  DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  Gložan  50.000

32.  OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ  B.Petrovac  50.000

33.  LOVAČKO UDRUŽENJE „PETROVEC“   B.Petrovac  50.000

34.  UDRUŽENJE GRAĐANA TERRA  B.Petrovac  30.000

35.  UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA GLOŽAN  Gložan  40.000 

36. 
UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU HRIŠĆANSKIH  
VREDNOSTI „MANNA“ 

Kulpin  20.000

37.  DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA „LEVIJATAN“  B.Petrovac  5.000

38.  UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA KULPIN  Kulpin  40.000

39.  EKOLOŠKI POKRET „ZELENI“     B.Petrovac  40.000

40.  UDRUŽENJE PČELARA „PČELA“  B.Petrovac  40.000

41.  CENTAR ZA UNAPREĐENJE ZNANJA BIS  B.Petrovac  15.000

42.  KLUB POLJOPRIVREDNIKA BAČKI PETROVAC  B.Petrovac  60.000

43. 
OMLADINSKO UDRUŽENJE „OPŠTINSKI  
OMLADINSKI PARLAMENT“ 

B.Petrovac  20.000

44. 
UDRUŽENJE OSOBA SA POSEBNIM  
POTREBAMA „ZAGRLJAJ“ 

  50.000

45.  KLUB UZGAJIVAČA SITNIH ŽIVOTINJA „GOLUB“  Kulpin  10.000

46. 
MESNA ORGANIZACIJA PENZIONERA  
INVALIDA RADA GLOŽAN 

Gložan  20.000

47.  BAPTISTIČKA CRKVA BAČKI PETROVAC  B.Petrovac  40.000

48.  UDRUŽENJE TORINA   B.Petrovac  10.000

49. 
UDRUŽENJE ZA OČUVANJE ISTORIJSKOG I  
KULTURNOG NASLEĐA MAGLIĆA –  
MAGLIĆANIN 

Maglić  15.000

50. 
MESNA  ORGANIZACIJA MATICE  SLOVAČKE  U 
GLOŽANU 

Gložan  20.000

51. 
MESNA  ORGANIZACIJA MATICE  SLOVAČKE  U 
KULPINU 

Kulpin  20.000

52.  UDRUŽENJE ZLATNI ZANATI  B.Petrovac  20.000

53.  GASTRO KLUB PETROVEC  B.Petrovac  10.000

    Ukupno:  2.000.000 

 
 

2. za izgradnju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju ili opremanje objekata, koje koriste, 
 organizacijama se raspoređuju sledeća sredstva: 
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Naziv organizacije  Sedište   Namena sredstava  iznos 

DOBROVOLJNO VATROGASNO 
DRUŠTVO  

B.Petrovac  Izgradnja, dogradnja, sanacija,  
adaptacija, opremanje 

100.000

    Ukupno:  100.000

 
3. po posebnom rešenju Predsednika opštine:........................................... 1.250.000,00   

     
 

Član 2. 
 

  Dinamiku raspodele sredstava iz člana 1. ovog rešenja odrediće rukovodilac Odelenja za 
budžet,  finansije  i  poresku  administraciju  uz  dogovor  sa  udruženjima,  a  na  osnovu  plana 
raspodele sredstava budžeta Opštine. 

 
Član 3. 

 
  O  realizaciji  ovog  rešenja  staraće  se  Odelenje  za  budžet,  finansije  i  poresku 
administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac. 
 
 

Član 4. 
 
   Ovo rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac». 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
OPŠTINSKO VEĆE        

 
                                                                                                                            

Broj:  016‐4/70‐2015                                                                                                     
Datum:   01.04.2014. godine                PREDSEDNIK OPŠTINE                                         
Bački Petrovac                    
                  Pavel Marčok, prof., s.r. 
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   34. 
На основу члана 23 Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС,“ 

36/2009, 88/2010, чланова 69. и 70 . Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС,“ 
135/04,36/2009,72/2009‐др.закони  и  43/2011одлука  УС),  члана  6.  Одлуке  о  накнади  за 
заштиту  и  унапређење  животне  средине  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист 
Општине Бачки Петровац“, бр.7/2010)   и члана 87  став 1  тачке 2   Статута Општине Бачки 
Петровац  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.1/2014  пречишћен  текст), 
Општинско  веће Општине Бачки Петровац на  седници одржаној дана 21.04.2015.године, 
доноси 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  
 

МОНИТОРИНГА  БУКЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  
ЗА 2015‐2016 ГОДИНУ 

 
 

  Основе програма 
 

  Општина  Бачки  Петровац    као  јединица  локалне  самоуправе  је  субјект  система 
заштите  животне  средине  и  у  оквиру  своје  надлежности  утврђене  законом  обезбеђујe 
континуалну контролу и мониторинг стања буке у животној средини. 

Мониторинг  буке  се  врши  систематским мерењем,  испитивањем  и  оцењивањем 
индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у животној средини и које су 
везане за штетни ефекат буке. 

 
I. Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној средини 

 
 Мерни локалитети 

За  потребе  реализације  Програма  мониторинга  стања  нивоа  буке  на  територији 
општине  Бачки  Петровац  за 2015/2016    годину,  а  у  циљу  зонирања  територије  општине 
Бачки Петровац , планирања звучне заштите, и оцене од штетног дејства буке у насељеним 
местима,  потребно  је  приступити  континуираном  мерењу  нивоа  звучног  притиска  и 
дефинисању  његове  временске  зависности  на  9  мерних  локалитета  који  покривају 
територију  општине.  У  оквиру  мерних  локалитета  избор  мерних  тачака  биће  вршен  у 
складу  са Одлуком о  заштити животне  средине од буке и мерама за  заштиту од буке на 
територији општине Бачки Петровац(„Сл. лист општине Бачки Петровац 12/2010,2/2013 и 
14/2013г.): 

‐ подручја за одмор и рекреацију,болничке зоне и опоравилишта,културно‐историјски   

 локалитети,паркови 

‐туристичка подручја ,кампови,школске зоне 

‐чисто стамбена подручја 

‐пословно –стамбена подручја,трговачко –стамбена подручја и дечја игралишта 

‐градски центар,занатска,трговачка,администартивно‐управна зона са становима,зона     

дуж  аутопутева,магистралних и локалних саобраћајница 
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‐  индустријска  ,складишна  и  сервисна  подручја  и  транспортни  терминали  без 
стамбених зграда 
 

Програм  мониторинга  стања  нивоа  буке  на  територији  Општине  Бачки  Петровац  за  
2015‐2020. годину обухвата следеће месне заједнице, мерне локалитете и мерне тачке: 

 

Насељено 

место 

Мерни 

локалитет 

 
  М Е Р Н О   М Е С Т О  

Бачки 
Петровац 

М1  Центар Бачког Петровца, Улица маршала Тита 

Бачки 
Петровац 

М2  Стамбена зона Бачког Петровца  

Бачки 
Петровац 

М3  Почетак индустријске зоне 

Гложан  М4  Центар  насељеног  места  Гложан,  угао  улица  Ослободилачке  и 
М.Тита 

Гложан   М5  Стамбена зона у Гложану, Улица Масарикова 

Кулпин  М6  Центар  насељеног  места  Кулпин  ,  Трг  ослобођења  код  месне 
заједнице 

Кулпин  М7  Стамбена  зона  насељеног  места  Кулпин,  угао  улица 
Фрушкогорске  и Школске 

Маглић  М8  Центар насељеног места Маглић поред месне заједнице 

Маглић   М9  Стамбена зона насељеног места 

 
 
Динамика мерења и мерни интервали 

 

Мониторинг стања нивоа буке на територији Општине Бачки Петровац се организује на 
нивоу тромесечне динамике,  за карактеристичне временске интервале дневног и ноћног 
периода времена. Процедура континуираног мониторинга нивоа буке траје 12 месеци. 

Мерни интервали  су  изабрани  тако  да  се њима  обухвати цео циклус  промена нивоа 
посматране буке у току дневног (06,00 h – 18,00 h), вечерњег (18,00 h – 22,00 h),  и ноћног 
(22,00  h  –  06,00  h),  периода  времена.  Мерење  се  врши  у  једном  петнаестоминутном 
интервалу у дневном периоду, једном вечерњем и једном петнаестоминутном интервалу у 
ноћном периоду у оквиру следећих временских интервала: 

1. 0600 ‐ 1800 

2. 1800 ‐  2200 

3. 2200 – 0600 

Месечна  динамика  подразумева  дефинисање  временске  зависности  постојећег 
стања  нивоа  буке  на  9  мерних  тачака  у  оквиру  дефинисаних  мерних  локалитета,  што 
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укупно  износи  24  мерења  параметара  буке  са  дефинисањем  параметара  саобраћаја  и 
саобраћајница.  Промене  учесталости мерења  и  избор мерних места може  да  зависи  од 
стредтсва која ће бити уплаћена у Фонд за заштиту животне средине. 

 
 
Параметри мониторинга 
 

На  свим мерним местима процедура мониторинга  стања нивоа буке  има  за циљ 
одређивање: 

1. Параметара  буке  (карактер  буке,  еквивалентни  ниво  буке,  процентни  ниво  буке, 
временска зависност нивоа буке); 

2. параметара  саобраћаја  (фреквенција:  путничких  аутомобила,  лаких  и  тешких 
теретних аутомобила, аутобуса и моторцикала и железничког саобраћаја) и 

3. параметара  саобраћајница  (тип  и  ширина  саобраћајница,  висина  зграде  поред 
саобраћајница). 
Резултати за измерене параметре и извештаји ће се тумачити у складу са Законом 
о  заштити  од  буке  у  животној  средини  („Сл.  гласник  РС“,бр.36/09  и  88/10)  и 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. 
гласник РС“,бр.75/10). 
 

 
 Циљеви континуалног мониторинга стања буке у животној средини 
 

Континуалним мониторингом  стања  нивоа  буке  утврђује  се  реално  стање  буке  у 
животној средини на територији општине Бачки Петровац у смислу стварања услова да се: 

1. Утврде  и  примене  мере  и  услови  заштите  од  буке,  односно  звучне  заштите  на 
просторима са прекомерним нивоима буке; 

2. изврши акустичко зонирање територије Општине Бачки Петровац, одређујући мере 
забране и ограничења коришћења појединих извора буке; 

3. заштите «тихе» зоне; 

4. обезбеди израда стратешких карата буке; 

5. доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини;  

6. врши надзор и контрола примене мера заштите од буке у животној средини. 

7. проблем  буке  сагледа  и  угради  у  планове  при  просторном  уређењу  нових  и 
реконструкцији  постојећих  насеља  и  подручја  у  складу  са  стандардом  (СРПС 
У.J6.205), 

8. при  изградњи  и  техничком  пријему  стамбених,  инвестиционих  и  индустриjских 
објеката, објеката мале привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују 
утврђени  технички прописи који  гарантују  квалитет  звучне  заштите  (стандарди из 
групе СРПС У J6), 

9. изврши  валоризација  простора  за  становање  са  аспекта  утицаја  фактора  ризика 
ЕКО индикатора на услове становања. 
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I I  ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
  Реализација  Програма  мониторинга  стања  нивоа  комуналне  буке  на  територији 
Општине Бачки Петровац за 2015‐2016. годину обухвата три фазе: 
 

  I фаза –   Доношење    Програма  мониторинга  стања  нивоа  комуналне  буке  на 
територији  Општине  Бачки  Петровац  за  2015‐2016.  годину,  од  стране 
Општинског већа Општине Бачки Петровац; 

II фаза –   Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора. 
III фаза ‐   Реализација  Програма  од  стране  изабране  овлашћене  стручне 

организације 
 

 
III. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

 
  Мониторинг  стања  нивоа    буке  на  мерним местима  одређених  овим  програмом  
финансираће  се  из  средстава    предвиђених  Програмом  коришћења  средстава  буџетског 
фонда  за  заштиту животне  средине Општине Бачки Петровац  који  се  доноси  посебно  за 
сваку  годину  и  који  се  даје  на  сагласност  Општинском  већу  Општине  Бачки  Петровац  и 
надлежном Министарству. Други извор финансирања може бити из буджета општине или 
из донација. 
 
  Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 
 

Република Србија 
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