
                 
 С л у ж б е н и    л и с т 

 
                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
 
Број: 3                                     Бачки Петровац                          Годишња претплата 
Година: XLVI                        10. марта 2010 год.                      4.400,00  динара 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 
 

I   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
12. - Програм рада Скупштине општине  Бачки Петровац за 2010. годину, 
 
13. - Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских 

објеката и објеката за приређивање игара за забаву, 
 
14. - Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом у 

Општини Бачки Петровац, 
 
15. - Одлука о усвајању Стратешког  плана развоја Општине Бачки 

Петровац за период од 2010. до 2015. године,  
 
16. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику, 
 
17. - Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење 

поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. 
Бачки Петровац, 

 
18. - Решење о давању сагласности на Правилник о накнадама за рад 

председника и заменика, чланова Комисије и њихових заменика на 
пословима комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. 
Кулпин, секретара Комисије, чланова поткомисија, стручних радних 
тела и других лица ангажованих у поступку комасације, 

 
19. - Решење о разрешењу члана Савета за младе, 
 
20. - Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа 

„Прогрес“ за стамбено-комуналне делатности Бачки Петровац, 
 
21. - Решење о именовању новог члана Управног одбора Јавног предузећа 

„Прогрес“ за стамбено-комуналне делатности Бачки Петровац. 



   12. 
Na osnovu člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine 

Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine 
Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2009), Skupština opštine Bački 
Petrovac na svojoj XXI sednici održanoj dana 26.02.2010. godine,  d o n e l a    j e 
 

P R O G R A M    R A D A 
SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

ZA  2 0 1 0.  GODINU 
 
I 
 

 Pri donošenju Programa rada za 2010. godinu, Skupština opštine Bački Petrovac 
polazi od sledećih činjenica: 

- da se rad Skupštine opštine u tekućoj godini usmeri na osnovna pitanja društvenog 
života i rada građana u Opštini Bački Petrovac, u okviru poslova lokalne 
samouprave a koja proističu iz odredbi Zakona o lokalnoj samouporavi i Statuta 
Opštine Bački Petrovac; 

- da kroz svoje aktivnosti Skupština opštine najneposrednije ostvaruje ustavne i 
zakonske postavke o lokalnoj samoupravi, sa prioritetima na konkretnom 
rešavanju aktuelnih pitanja iz komunalne oblasti i drugih oblasti od 
najneposrednijeg interesa za građane opštine; 

- da se u rad Skupštine opštine uključuju i druga pitanja i materijali iz kojih 
proizilazi potreba da Skupština opštine preduzima konkretne mere i aktivnosti u 
ostvarivanju aktuelnih zadataka proizašlih iz tekućih potreba u praksi; 

- da se određenim aktivnostima organa opštine - Skupštine opštine, predsednika 
opštine, Opštinskog veća i Opštinske uprave obezbedi sprovođenje Ustava, 
zakona, drugih propisa i opštih akata, čije izvršavanje je povereno opštini kao i 
izvršavanje propisa i opštih akata opštine. 

 
II 
 

 U 2010. godini Skupština opštine će razmatrati odnosno odlučivati o sledećim 
pitanjima, razvrstanim po polugodištima: 
 
 

I  POLUGODIŠTE : 
 
 1.- Donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2010. godinu. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine opštine. 
       Predlagač: predsednik Skupštine opštine. 
 

2.- Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac. 
     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine opštine. 

      Predlagač: najmanje 1/3 odbornika Skupštine opštine. 
 
 3.- Izbor zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac. 

     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine opštine. 
      Predlagač: predsednik Opštine Bački Petrovac. 
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4.- Donošenje rešenja u vezi prestanka mandata pojedinih odbornika SO-e te 
verifikacija mandata novoizabranih odbornika (tokom godine a  prema ukazanoj 
potrebi). 
     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine opštine i 
Opštinska izborna komisija. 
     Predlagač: Komisija za administrativno-mandatna pitanja. 
 

5.- Izbor  predsednika i članova Saveta za međunacionalne odnose. 
                    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine opštine. 
                    Predlagač: Predsednik Skupštine opštine i Komisija za kadrovska pitanja i radne 
odnose. 
  

6.- Izbor predsednika i članova  Saveta  za praćenje primene Etičkog kodeksa. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba za skupštinske 

poslove i propise. 
       Predlagač: Predsednik skupštine opštine i Komisija za kadrovska pitanja i radne 
odnose. 
 

7.- Izbor predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine opštine: 
       - Komisije za privredu, 
       - Komisije za budžet i finansije, 
       - Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne 

sredine. 
    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba za skupštinske 

poslove i propise. 
                 Predlagač: Predsednik skupštine opštine i Komisija za kadrovska pitanja i radne 
odnose. 
 

8.- Donošenje Izmena i dopuna Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine opštine i 
Komisija za propise. 
       Predlagač: Komisija za propise. 
 
 

9. Donošenje Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac, za period od 
2010. do 2015. godine. 

     Obrađivač: Radno telo predsednika opštine za pripremu predloga Strateškog plana 
razvoja Opštine Bački Petrovac, za period od 2010. do 2015. godine; 
      Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 
 10.- Razmatranje godišnjih Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2009. 
godinu i Programa rada za 2010. godinu ustanova, javnih službi, javnih preduzeća i 
drugih organizacija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, i to: 
 a.) JP „PROGRES“ Bački Petrovac i JP KSP „KOMUNALAC“ Maglić, 
 b.) Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti 
Opštine Bački Petrovac, 
 c.)  Javnog preduzeća  za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY 
PETROVEC“, Bački Petrovac 
 d.) Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ iz Bačkog Petrovca, 
 e.) Opštinske biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac, 
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 f.) „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“, Bački Petrovac, 
 g.) Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „BAČKI PETROVAC“ Bački Petrovac, 
 h.) Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac. 
      Obrađivač: ustanove, javne službe, javna preduzeća i organizacije čiji je osnivač 
Opština Bački Petrovac. 
      Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 11.- Razmatranje Izveštaja o radu za 2009. godinu: 
 a.) Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, 
 b.) Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – organizacione jedinice 
i Opštinsko javno pravobranilaštvo. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 12.- Razmatranje Izveštaja o radu za 2009. godinu, MUP Republike Srbije, 
Policijske uprave u Novom Sadu, Policijske stanice u Bačkom Petrovcu, sa osvrtom na 
stanje u Opštini Bački Petrovac. 
       Obrađivač: MUP RS, PU Novi Sad, Policijska stanica u Bačkom Petrovcu. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

13.- Razmatranje Informacija o radu i aktivnostima Mesnih zajednica na 
teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2009. godini. 
       Obrađivač: Mesne zajednice sa teritorije Opštine Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 14.- Donošenje Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja 
objekata i uređaja za 2010. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac sa 
pratećim aktima za njegovu realizaciju. 
       Obrađivač: Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne 
delatnosti Opštine Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

15.- Razmatranje Informacije i donošenje konkretnih odluka u vezi postupka 
davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine 
Bački Petrovac. 
      Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i Komisija za izradu Godišnjeg 
programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

16.- Informacija o zbivanjima u oblasti kulture, o manifestacijama održanim na 
teritoriji Opštine Bački Petrovac  te o  radu organizacija i društava u oblasti kulture u 
2009. godini. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu upravu, 
društvene službe i opšte zajedničke poslove  a u saradnji sa organizacijama i društvima u 
oblasti kulture i M S J. 
       Predlagač:  Opštinsko veće. 
 

17.- Imenovanje i razrešavanje članova upravnih i nadzornih odbora te 
postavljanje i razrešavanje direktora ustanova, javnih službi, javnih preduzeća i drugih 
organizacija čiji je osnivač Skupština opštine (tokom godine a prema ukazanoj potrebi). 



 4 

       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac. 
       Predlagač: Predsednik Skupštine opštine i Komisija za kadrovska pitanja i radne 
odnose. 
 

18.- Donošenje Odluke: 
 a.)  o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu, 
 b.) o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2010. 
godinu, 
 c.)  o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu. 
     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za 
budžet, finansije i poresku administraciju. 
     Predlagač: Opštinsko veće.  
 

19.- Razmatranje i donošenje odluka iz oblasti prostornog i urbanističkog 
planiranja (tokom cele godine). 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove, Komisija za planove za Opštinu 
Bački Petrovac, Zavod za urbanizam APV. 
        Predlagač: Opštinsko veće. 
 

20. Donošenje Strategije i Godišnjeg plana bezbednosti saobraćaja na putevima 
na području Opštine Bački Petrovac. 
                Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i Telo za koordinaciju bezbednosti 
saobraćaja na putevima  Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac; 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 

II POLUGODIŠTE: 
 

21.- Imovinsko – pravni predmeti (tokom godine a prema ukazanoj potrebi). 
      Obrađivač: Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne 
delatnosti Opštine Bački Petrovac, Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za 
budžet, finansije i poresku administraciju. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

22.- Donošenje odgovarajućih odluka u vezi Javnog preduzeća  za informativnu 
delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“, Bački Petrovac. 
                 Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za opštu upravu, 
društvene službe i zajedničke poslove. 
                 Predlagač: Opštinsko veće. 
 

23.- Donošenje Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji Opštine Bački Petrovac. 
        Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

24.- Donošenje Odluke o uređenju javnih površina opštine. 
        Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove. 
        Predlagač: Opštinsko veće. 
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25.- Donošenje Odluke o zaštiti useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od 

poljske štete. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

26.- Davanje saglasnosti na Statute odnosno izmene i dopune Statuta ustanova, 
javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija iz nadležnosti opštine (tokom 
godine a prema ukazanoj potrebi). 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

27.- Informacija o vaspitno – obrazovnom radu Predškolske ustanove „Včielka“ 
Bački Petrovac za školsku 2009/2010 godinu, te razmatranje i davanje saglasnosti na 
Programa rada iste za školsku 2010/2011 godinu. 
     Obrađivač: Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac i Opštinska uprava 
Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke 
poslove. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 

28.- Informacija o vaspitno – obrazovnom radu osnovnih škola sa teritorije 
Opštine Bački Petrovac te Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac, za 
školsku 2009/2010 godinu. 
         Obrađivač: Osnovne škole sa teritorije Opštine Bački Petrovac i Gimnazija „Jan 
Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac i Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – 
Odelenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove. 
         Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 29.- Donošenje Odluke o dodeli Nagrade Opštine i  Posebnog javnog priznanja 
Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu. 
     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba za skupštinske 
poslove i propise. 
     Predlagač: Komisija za dodelu Nagrade Opštine i Posebnog javnog priznanja 
Opštine Bački Petrovac. 
 
 30.- Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na 
teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2009. godini. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu upravu, 
društvene službe i opšte zajedničke poslove, organizacije u oblasti sporta i fizičke kulture te 
Mesne zajednice sa teritorije Opštine. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

31.- Informacija o aktuelnim pitanjima iz oblasi zdravstvene i socijalne zaštite na 
teritoriji Opštine Bački Petrovac. 
                  Obrađivač: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac i 
Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, zajedno sa Opštinskom upravom Opštine 
Bački Petrovac – Odelenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
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32.- Donošenje Odluke o obliku i sadržini zastave Opštine Bački Petrovac. 
                  Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine opštine, 
na osnovu predloga posebno imenovane komisije. 
                  Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 33.- Informacija o stanju privrede, sprovedenim privatizacijama, stečajnim 
postupcima i drugim pitanjima vezanim za ovu problematiku. 
        Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove  i Komisija za praćenje procesa 
privatizacije u Opštini Bački Petrovac. 
                   Predlagač: Opštinsko veće. 
 

34.- Informacija o realizaciji  investicija od posebnog značaja za Opštinu Bački 
Petrovac. 
         Obrađivač: nosioci pojedinih investicija i Direkcija za građevinsko zemljište, 
putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. 
         Predlagač: Opštinsko veće. 
 

35.- Razmatranje aktuelnih pitanja iz oblasti zaštite i unapređivanja životne 
sredine i onošenje potrebnih opštih akata. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

36. Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na području Opštine 
Bački Petrovac.  

     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i (Komisija – Savet) za 
koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima pri  Opštinskom veću Opštine Bački 
Petrovac; 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 
 

D O P U N E 
 

Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2010. godini 
 
 

1.- Razmatranje Izveštaja o utrošku kredita za kanalizaciju u Opštini Bački Petrovac 
realizovanih u 2009. godini. 
     Obrađivač: nosioci investicija – JKP „Progres“ Bački Petrovac, Mesna zajednica Maglić i 
Mesna zajednica Gložan i Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, 
finansije i poresku administraciju. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
2. Razmatranje Izveštaja o završetku projekta – Poslovno-inovativni centar. 
    Obrađivač: organi upravljanja d.o.o. Poslovno-inovativnog centra Bački Petrovac i 
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije i poresku 
administraciju. 
    Predlagač: Opštinsko veće. 
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3. Razmatranje predloga mera u vezi Industrijske zone Bački Petrovac. 
    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu, urbanizam, 
komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko zemljište, putnu 
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. 
    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
4. Razmatranje predloga mera u vezi Industrijske zone Maglić.  
    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu, urbanizam, 
komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko zemljište, putnu 
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. 
    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
5. Razmatranje predloga mera u vezi Industrijske zone u Gložanu. 
    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu, urbanizam, 
komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko zemljište, putnu 
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. 
    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
6. Razmatranje predloga mera u vezi Industrijske zone u Kulpinu. 
    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu, urbanizam, 
komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko zemljište, putnu 
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. 
    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
7. Donošenje mera za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Opštini Bački 
Petrovac. 
    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu, urbanizam, 
komunalno-stambene i inspekcijske poslove i pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac. 
    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Opštine Bački 
Petrovac. 
     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije i 
poresku administraciju i Opštinsko javno pravobranilaštvo. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
9. Razmatranje i donošenje Odluke o podsticanju izgradnje stanova za mlade bračne 
parove. 
     Obrađivač: Opštinsko javno pravobranilaštvo. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izgradnji stambenih jedinica za najugroženije 
kategorije stanovništva  korisnike socijalne pomoći i izbegla lica. 
     Obrađivač: Opštinsko javno pravobranilaštvo i Centar za socijalni rad Opštine Bački 
Petrovac. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
11. Razmatranje Izveštaja o kupovini zemljišta u Industrijskoj zoni u Bački Petrovac, 
prodatim parcelama, projektom opremanja i predlogom mera za intenzivniju dinamiku 
prodaje zemljišta. 
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     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije i 
poresku administraciju, Opštinsko javno pravobranilaštvo i Direkcija za građevinsko 
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
12. Donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu. 
      Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije i 
poresku administraciju. 
      Predlagač: Opštinsko veće. 
 
13. Davanje saglasnosti  na: 
 - Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački 
Petrovac za 2010. godinu; 
 - Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju 
objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2010. godinu u 
naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac; 
 - Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih 
puteva i zimske službe za 2010. godinu. 
     Obrađivač: Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti 
Opštine Bački Petrovac. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
14. Razmatranje Izveštaja o stanju izgrađenosti kanalizacija po mesnim zajednicama 
Opštine Bački Petrovac, uz finansijski izveštaj o dugovanjima prema izvođačima 
radova. 
     Obrađivač: nosioci investicija – JKP „Progres“ Bački Petrovac, Mesna zajednica Maglić i 
Mesna zajednica Gložan. 
     Predlagač: Opštinsko veće. 

 
IV 

 
 Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, Skupština opštine će na svojim sednicama 
razmatrati i druga tekuća pitanja, koja predlože ovlašćeni predlagači. 

 
V 
 

 Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2010. godinu objaviti u 
„Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 

Broj:   011-4/2010-02 
Dana: 26. 02. 2010. godine                  PREDSEDNIK 
Bački Petrovac                                                                             SKUPŠTINE OPŠTINE 
                                                                                                       
                                                                                                      Miroslav Pucovski, s.r. 



13. 
Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 16. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni 

glasnik RS», broj 129/07) i člana 34. tačka 18. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list 
Opštine Bački Petrovac“, br. 11/08, i 4/09) Skupština opštine Bački Petrovac na XXI. sednici 
održanoj dana 26.02.2010. godine  d o n e l a   j e 
 

O  D  L  U K  U 
 

O  RADNOM VREMENU  UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH  
OBJEKATA I OBJEKATA ZA PRIREĐIVANJE IGARA ZA ZABAVU 

 
 

I OPŠTE ODREDBE 
 

Član 1. 
 

Ovom odlukom uređuje se radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih  
objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu na teritoriji opštine Bački Petrovac. (u 
daljem tekstu: radno vreme). 

 Ugostiteljskim objektom u smislu ove Odluke, smatra se objekat koji ispunjava 
uslove shodno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih 
objekata («Službeni glasnik RS», broj 66/94, 3/95 i 31/05). Letnja bašta se smatra delom 
ugostiteljskog  objekta. 

Trgovinskim objektom u smislu ove odluke smatraju se objekti za obavljanje prometa 
prehrambenih i neprehrambenih proizvoda (STR, samousluge, tržni centri, robne kuće, 
stovarišta građevinskog, ogrevnog i otpadnog materijala, prodavnice nameštaja, konfekcije, 
duvanskih proizvoda, novina, benzinske pumpe i sl.). 

Zanatskim objektom u smislu ove odluke smatraju se objekti za obavljanje zanatskih 
delatnosti i pružanje zanatskih usluga (zanatske radnje, pekarske radnje, frizerske, 
kozmetičarske i krojačke radnje, servisi za popravku, održavanje i pranje motornih vozila i 
slične radnje i servisi).   
 Objektom za priređivanje igara za zabavu u smislu ove odluke smatraju se objekti, 
prostorije ili prostor u kome se priređuju igre za zabavu (na kompjuterima, na poker 
aparatima, na fliperima, na bilijaru i objekti sličnog karaktera). 
 

Član 2. 
 

Pod radnim vremenom u smislu ove Odluke, podrazumeva se vreme u kome 
ugostiteljski, trgovinski i zanatski objekti i objekti za priređivanje igara za zabavu, mogu da 
rade, odnosno obavljaju svoju delatnost.  

Promet roba i vršenje usluga u navedenim objektima mora se završiti u radnom 
vremenu utvrđenom ovom Odlukom. 

Po isteku propisanog radnog vremen u smislu stava 1. ovog člana, u trgovinskom, 
zanatskom, ugostiteljskom i  objektu za priređivanje igara za zabavu odnosno prostorijama 
navedenih delatnosti , mogu biti prisutna samo lica koja su vlasnici istih ili zaposleni a 
najduže 1 čas od utvrđenog  radnog vremena,  radi završavanja tehničkih poslova.   
 

Član 3. 
 

Rad u ugostiteljskom, trgovinskom i zanatskom objektu i objektu za priređivanje igara 
za zabavu, mora biti organizovan na takav način da se ne remeti  javni red i mir. 

 
Član 4. 

 
U okviru radnog vremena uređenog ovom odlukom, pravno lice, odnosno 

preduzetnik, koji obavlja ugostiteljsku, trgovinsku, zanatsku  delatnost i delatnost priređivanja 
igara za zabavu, utvrđuje raspored, početak i završetak radnog vremena. 
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Radno vreme i neradni dan ugostiteljskog, trgovinskog i zanatskog objekta i objekta 
za priređivanje igara za zabavu, i obaveštenje o privremenoj obustavi vršenja delatnosti, 
mora biti vidno istaknuto na ulaznim vratima objekta i mora se poštovati. 

Za objekte i prostorije udruženja građana i klubova u kojima je registrovano služenje 
alkoholnih i bezalkoholnih pića i drugih napitaka, radno vreme se utvrđuje u skladu sa 
utvrđenim radnim vremenom za ugostiteljske objekte. 
 

II RADNO VREME 
Član 5. 

 
 Ugostiteljski objekti mogu da rade svakog dana od 06,00 do 23,00 časa, izuzev 

petka i subote kada mogu da rade od 06,00 do 01,00 časa narednog dana. 
U perioodu letnjeg računanja vremena radno vreme iz prethodnog stava može se 

produžiti petkom i subotom za jedan čas.   
Za vreme novogodišnjih praznika (1. i 2.januar), na prvi dan pravoslavne Nove godine 

(14.januar), praznika rada ( 1. maj), prvi dan pravoslavnog i evangelističkog Božića (7. januar 
i 25. decembar) i pravoslavnog i evangelističkog Vaskrsa , ugostiteljski objekti mogu da rade 
od 06,00 do 03,00 časa narednog dana.  
 U dane uoči Nove godine i pravoslavne Nove godine (31. decembar i 13. januar), za 
vreme održavanja manifestacija: Dana Opštine Bački Petrovac, Slovačkih narodnih 
svečanosti,  „Dana Petrovca“, „U susret S N S“ – „Predslávnosťové dni v Kulpíne“, „Kulpin 
fest“, „Leto u Magliću“, „Festival Tancuj - tancuj“ u Gložanu, kao i u dane praznika naseljenog 
mesta ( seoska slava) koji je određen Statutom Mesne zajednice, radno vreme ugostiteljskog 
objekta može biti bez ograničenja pod uslovom da se poštuje javni red i mir. 

 
Član 6. 

 
 Radno vreme ugostiteljskih objekata, u granicama propisanim u članu 5. stav 1. i 2. 
ove Odluke, određuje pravno lice, odnosno preduzetnik, koji obavlja ugostiteljsku, delatnost, 
uz overu od strane Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske 
poslove Opštinske uprave Bački Petrovac. (u daljem tekstu: nadležni organ). 
                 Zahtev za overu dužine trajanja radnog vremena subjekti iz stava 1. ovog člana 
podnose u 2. primerka nadležnom organu. 
                 Primerak overenog zahteva mora se nalaziti u ugostiteljskom objektu. 
                 Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da se pridržavaju radnog vremena, 
overenog od strane nadležnog organa. 
                  Radno vreme određeno na način iz prethodnih stavova ovog člana važi najmanje 
šest meseci. Promena istog pre isteka roka od šest meseci od dana overe od strane 
nadležnog organa može se izvršiti samo uz saglasnost Opštinskog veća opštine Bački 
Petrovac. 

Član 7. 
 

Ugostiteljski objekti za smeštaj , moraju da budu otvoreni svakoga dana od 00,00 do 
24,00 časa.  

Član 8. 
 

U letnjoj bašti ugostiteljskog objekta, odnosno drugom otvorenom prostoru muzički 
program se može izvoditi svakog dana u radnom vremenu u skladu sa odredbama Odluke o 
merama za zaštitu od buke („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br.10/2002, 4/2003 i 
6/2006).    

Član 9. 
 

Na obrazloženi zahtev pravnog lica, odnosno preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku 
delatnost, nadležni organ, može odobriti ugostiteljskom objektu duže radno vreme, povodom 
organizovanja svadbi, maturskih proslava, susreta generacija i ispraćaja u vojsku, s tim da 
ono ne može trajati duže od 03,00 časa narednog dana i pod uslovom da podnosilac zahteva 
obezbedi zaštitu javnog reda i mira. 
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 Zahtev iz prethodnog stava podnosi se najkasnije tri dana pre datuma za koji je 
produženje potrebno. 

 Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: 
- naziv podnosioca zahteva,  
- naziv organizatora proslave,  
- mesto, vreme i povod održavanja. 
  Primerak overenog zahteva mora se nalaziti u ugostiteljskom objektu. 

             Podnosiocu zahteva iz stava 1. ovog člana neće se odobriti duže radno vreme 
ukoliko je u poslednja tri meseca, koja predhode podnošenju zahteva, protiv istog podneta 
prekršajna prijava zbog postupanja suprotnog odredbama ove odluke. 
                                                                

Član 10. 
 

Trgovinski objekti mogu da rade  svakoga dana od 06,00 do 22,00 časa. 
 

Član 11. 
 

 Zanatski objekti radno vreme uređuju samostalno i moraju se istog pridržavati. 
 

Član 12. 
 

Objekti za priređivanje igara za zabavu mogu da rade svakog dana od 08,00 do 23,00 
časa. 

 
III NADZOR 
 

Član 13. 
 

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši Opštinska uprava - Odeljenje za 
privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, preko komunalnog 
inspektora.  
            Ako komunalni inspektor u vršenju nadzora utvrdi da vlasnik ugostiteljskog objekta ili 
zaposleni u istom,  čini prekršaj  shodno ovoj Odluci, narediće prekršiocu da prestane sa 
vršenjem prekršaja. 
            Izvršilac prekršaja dužan je da postupi po naređenju komunalnog inspektora iz stava 
2. ovog člana, bez obzira dali je isto izdato usmeno ili pismeno. 
 
 

IV KAZNENE ODREDBE 
 

Član 14. 
  

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno 
lice:  
                1. ako ugostiteljsku delatnost obavlja u radno vreme suprotno radnom vremenu iz   
člana 5. i člana 6. ove odluke,  
                2. ako ne obezbedi poštovanje javnog reda i mira pri obavljanju ugostiteljske 
delatnosti u dane praznika iz člana 5. stav 4. ove odluke,   
                3. ako izvođenje muzičkog programa u letnjoj bašti organizuje suprotno odrebama 
člana 8 ove odluke, 
                4.  ako ne pribavi odobrenje za  duže radno vreme  ugostiteljskog objekta, 
povodom organizovanja svadbi, maturskih proslava, susreta generacija i ispraćaja u vojsku i 
ne pridržava se istog,   na način kako je to uređeno  odredbama člana 9. stav 1. ove odluke.  
          Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu 
novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 25.000,00 dinara. 
           Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom  u 
iznosu od 2.500,00 do250.000 dinara. 
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Član 15. 
 

  Novčanom kaznom od 5.000,00 do 500.000,00 kazniće se za prekršaj pravno lice: 
1. ako ugostiteljski objekat za smeštaj nije otvoren svakoga dana od 00,00 do 24,00 

(član 7. ove odluke), 
2. ako  se u zanatskim  objektima    ne  pridržavaju  rasporeda, početka, i završetka 

radnog vremena koje su uredili samostalno (član 11. ove odluke), 
3. ako se ne pridržava rasporeda, početka, i završetka radnog vremena određenog u 

skladu sa članom 12. ove odluke. 
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu 

novčanom kaznom u iznosu od od 250,00 do 25.000,00 dinara. 
            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom  u 
iznosu od 2.500,00 do250.000 dinara. 
 

Član 16. 
 

 Novčanom kaznom od 5.000,00 do 500.000,00 kazniće se za prekršaj pravno lice ako 
radno vreme ugostiteljskog, trgovinskog i zanatskog objekta i objekta za priređivanje igara za 
zabavu, i obaveštenje o privremenoj obustavi vršenja delatnosti, ne istakne na vidno mesto 
na ulaznim vratima objekta i ne poštuje ga (član 4. stav 2. ove odluke). 

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu kao i 
zaposleni u istom  novčanom kaznom u iznosu od od 250,00 do 25.000,00 dinara. 
            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom  u 
iznosu od 2.500,00 do250.000 dinara. 
 

Član 17. 
 

            Novčanom kaznom od 5.000,00 do 500.000,00 kazniće se za prekršaj pravno lice 
ako ne postupi po naređenju komunalnog inspektora iz člana 13. stav 2. i  3. ove odluke. 

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu 
novčanom kaznom u iznosu od od 250,00 do 25.000,00 dinara. 
            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom  u 
iznosu od 2.500,00 do250.000 dinara . 
 

V ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 18. 
 

 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu 
ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću («Službeni 
list opštine Bački Petrovac», br. 11/2002, 6/2003, 5/2006 i 6/2006). 
 

Član 19. 
 

 Ova Odluka 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 :  011-6/2010-02                                                                     P R E D S E D N I K 
Dana : 26.02.2010. godine              SKUPŠTINE OPŠTINE 
Bački Petrovac                                                                                   
                                                                                                     Miroslav Pucovski , s.r.                                                                                                                                                                                 



    14.  
 Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik 
Republike Srbije“, broj 36/2009), člana 32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007) i člana 16. stav 1. tačka 12. Statuta 
Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009), 
Skupština Opštine Bački Petrovac na svojoj XXI. sednici održanoj dana 26.02.2010. 
godine, d o n e l a   j e 
 

O D L U K U 
O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM U 

OPŠTINI BAČKI PETROVAC 
 

Član 1. 
 

 Pristupa se izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom u Opštini Bački Petrovac. 
 

Član 2. 
 

 Lokalni plan upravljanja otpadom u Opštini Bački Petrovac donosi se za period 
od 10 (deset) godina. 

Član 3. 
 

 Za izradu Plana zadužena je Radna grupa za izradu Lokalnog plana upravljanja 
otpadom u Opštini Bački Petrovac, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog 
Sada. 
 Radnu grupu iz stava 1. ovog člana obrazuje predsednik opštine. 
 

Član 4. 
 

 Rok za izradu plana je 10. septembar 2010. godine. 
 

Član 5. 
 
 Za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom u Opštini Bački Petrovac ne 
stvaraju se obaveze za budžet opštine. 
 

Član 6. 
 
 Ova Odluka 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: 011-5/2010-02              P R E D S E D N I K 
Dana:  26.02.2010. godine                                                          SKUPŠTINE OPŠTINE 
Bački Petrovac                        Miroslav Pucovski, s.r. 
                          
     



 

 

15. 
Na osnovu člana 32. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 

Republike Srbije“, broj 129/2007), kao i člana 16. tačka 1, te člana 34. tačka 5. Statuta 
Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) 
Skupština Opštine Bački Petrovac, na svojoj XXII sednici održanoj dana 10. marta 2010. 
godine, donela je  
 

O D L U K U 
O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA  

OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA PERIOD OD 2010. DO 2015. GODINE 
 

Član 1. 
 
 U s v a j a  s e Strateški plan razvoja Opštine Bački Petrovac za period od 2010. 
do 2015. godine (u daljem tekstu: Strateški plan razvoja Opštine). 
 Tekst Strateškog plana razvoja Opštine čini sastavni deo ove Odluke. 
 

Član 2. 
 

 Za sprovođenje Strateškog plana razvoja Opštine odgovorni su Opštinsko veće i 
predsednik Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 3. 
 

 Za praćenje i nadzor nad sprovođenjem Strateškog plana razvoja Opštine zadužuje 
se posebna radna grupa, koju obrazuje predsednik Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu 
Opštine Bački Petrovac“. 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 

Broj: 011 – 13/2010 - 02 
Dana: 10.03.2010. godine 
Bački Petrovac 
                                                                                                           P R E D S E D N I K 
                                                                                                        SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                 Miroslav Pucovski, s.r.  



 

 

16. 
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 

129/2007), člana 56. stav 2. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 
129/2007), člana 34. tačka 30 Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački 
Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009) i člana 14. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac 
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na 
svojoj XXI sednici, koja je održana dana 26.02.2010. godine, d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
O POTVRĐIVANJU MANDATA  

NOVOIZABRANOM ODBORNIKU 
 
 
I 
 

 Potvrđuje se mandat novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, i to: 
 

- RASTISLAVU BALCI, poljoprivredniku iz Bačkog Petrovca, ul. Generala 
Štefanika 29,  

 
sa Izborne liste „Za sredinu u kojoj vredi živeti G 17 plus Dr. Jan Sabo“, Jan Sabo. 
 
 

II 
 

 Mandat novog odbornika traje do isteka mandata odbornika kome je prestao mandat. 
 
 

III 
 

 Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 

 
Broj: 011-7/2010-2-02 
Dana: 26.02.2010. godine 
Baki Petrovac 
 
                                                                                               P R E D S E D N I K 
                                                                                            SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                              Miroslav Pucovski, s.r. 
 



17. 
Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike 

Srbije“ broj 62/2006, 65/2008 – dr. zakon i 41/2009), člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine 
Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) kao i člana 4. 
Odluke o sprovođenju komasacije u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac („Službeni 
list Opštine Bački Petrovac“, broj 6/2009) Skupština Opštine Bački Petrovac na svojoj XXI. 
sednici održanoj dana 26. februara 2010. godine, d o n e l a   j e  

 
R E Š E N J E 

 
o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka  

komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac 
 

Član 1. 
  

 Imenuje se Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački 
Petrovac – k.o. Bački Petrovac (u daljem tekstu: Komisija), prema programu komasacije 
donetom od strane Skupštine opštine Bački Petrovac na XXI. sednici, održanoj dana 25. 
septembra 2006. godine. 
 

Član 2. 
 

 Komisija se sastoji od predsednika i  7 (sedam) članova i isto toliko zamenika. 
 

Član 3. 
 

 U Komisiju se imenuju sledeća lica: 
 

1.  Nikolić Snežana – sudija iz Novog Sada, za predsednika Komisije, 
- Tarnoci Vladislav – diplomirani pravnik iz Novog Sada, za zamenika 

predsednika Komisije, 
 
2. Jeličić Milorad – ing. geodezije iz Kulpina, za člana Komisije – nadelitelj, 
- Ninković Slavoljub – geodetski tehničar iz Bačkog Petrovca, za zamenika člana 

Komisije, 
 
3. Triaška Jan – dipl. ing. poljoprivrede iz Bačkog Petrovca, za člana Komisije, 
- Dorča Mihal – dipl. ing. poljoprivrede iz Bačkog Petrovca, za zamenika člana 

Komisije, 
 
4. Červena Miroslava – Dia iz Bačkog Petrovca, za člana Komisije, 
- Šimudvarac – Luči Aurela – Dia iz Novog Sada, za zamenika člana Komisije, 
 
5. Sikora Vladimir iz Bačkog Petrovca, Partizanska broj 70 ispred učesnika 

komasacije, za člana Komisije, 
- Tordaji Pavel ml. iz Bačkog Petrovca, Prvomajova broj 67 ispred učesnika 

komasacije, za zamenika člana Komisije, 
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6. Žila Jan iz Bačkog Petrovca, 28. oktobra broj 6 ispred učesnika komasacije, za 

člana Komisije, 
- Lekar Samuel iz Bačkog Petrovca, Jana Husa broj 9 ispred učesnika komasacije, 

za zamenika člana Komisije, 
 
7. Kevenski Pavel iz Bačkog Petrovca, Lenjinova broj 57 ispred učesnika 

komasacije, za člana Komisije, 
- Pucovski Rasto iz Bačkog Petrovca, Komenskeho broj 23 ispred učesnika 

komasacije, za zamenika člana Komisije, 
 

8. Bartoš Ondrej iz Gložana, Oslobodilačka broj 13 ispred učesnika komasacije, za 
člana Komisije, 

- Čanji Miroslav iz Kulpina, Put slobode bb ispred učesnika komasacije, za 
zamenika člana Komisije. 

 
Predsednik i članovi komisije se imenuju na period do završetka postupka komasacije u 

k.o. Bački Petrovac.  
 

Član 4. 
 

 Zadatak Komisije iz člana 1. ovog Rešenja je da u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom 
zemljištu i načelima komasacije: 

- sprovede postupak komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački 
Petrovac, 

- objedinjuje rad svih organa i organizacija koje vrše određene poslove u postupku 
komasacije i premera zemljišta, 

- obrazuje potkomisije (za procenu zemljišta, za procenu objekata i dugogodišnjih 
zasada useva, za utvrđivanje faktičkog stanja i druge potkomisije), 

- obavlja i druge potrebne poslove u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom 
zemljištu i načelima komasacije. 

 
Član 5. 

 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavljaće sekretar Komisije. 
 Za sekretara Komisije imenuje se Siracki Jozefina diplomirani pravnik iz Bačkog 
Petrovca, sručni saradnik za imovinsko – pravne poslove Opštinske uprave Opštine Bački 
Petrovac. 
 

Član 6. 
 

 Iz razloga što će pojedine faze sprovođenja postupka Komasacije za k.o. Bački Petrovac i 
k.o. Kulpin teći paralelno, predsednik i zamenik predsednika, nadeljivač i svi članovi i zamenici 
članova Komisije, stručni članovi potkomisije i članovi stručnih radnih tela, sekretar, 
gruntovničar i ostali članovi potkomisija i zapisničari, se u slučaju odsustva ovih lica, iz jedne 
komisije mogu privremeno angažovati na rad u drugu komisiju i za drugu k.o. uz naknadu koja 
im pripada po Pravilniku o naknadama, za katastarsku opštinu u kojoj i stvarno obavljaju posao 
komasacije. 
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Član 7. 

 
 Finansijsko poslovanje Komisije vodiće Odeljenje za budžet, finansije i poresku 
administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, a nalogodavac za upotrebu i isplatu 
sredstava za sprovođenje postupka komasacije je predsednik Komisije a u njegovom odsustvu 
zamenik predsednika Komisije. 
 

Član 8. 
 

 Troškovi rada Komisije, potkomisija i drugih stručnih tela i pojedinaca koji vrše 
određene poslove u postupku komasacije i premera idu na teret troškova komasacionog 
postupka. 
 Naknada za rad predsednika i članova komisije i drugih lica angažovanih na poslovima 
komasacije, bliže je uređena posebnim Pravilnikom o naknadama, na koji saglasnost daje 
Skupština Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 9. 
 

 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:  011-11/2010-02 
Dana: 26.02.2010. godine 
Bački Petrovac 
 
                    P R E D S E D N I K 
                                                                                                        SKUPŠTINE  OPŠTINE 
                                                                                                         
                                                                                                           Miroslav Pucovski, s.r. 



 

 

     18. 
 U skladu sa članom 8. stav 2. Rešenja o imenovanju predsednika i članova 
Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. 
Kulpin („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 13/2009) a na osnovu člana 34. stav 
1. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 
2/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXI sednici, održanoj dana 
26.02.2010. godine, d o n e l a   j e 
 

R E Š E N J E 
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA  

 
P R A V I L N I K 

O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ZAMENIKA,  
ČLANOVA KOMISIJE I NJIHOVIH ZAMENIKA, NA POSLOVIMA 

KOMASACIJE ZEMLJIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC – k.o. KULPIN,  
SEKRETARA KOMISIJE, ČLANOVA POTKOMISIJA,  

STRUČNIH RADNIH TELA I DRUGIH LICA  
ANGAŽOVANIH U POSTUPKU KOMASACIJE 

 
 
I 
 
 

 Skupština opštine Bački Petrovac  d a j e   s a g l a s n o s t  na Pravilnik o 
naknadama za rad predsednika i zamenika, članova Komisije i njihovih zamenika, na 
poslovima komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, sekretara 
Komisije, članova potkomisija, stručnih radnih tela i drugih lica angažovanih u postupku 
komasacije, koji je donet od strane članova ove Komisije na sednici održanoj dana 
21.01.2010. godine. 
 

II 
 

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

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 

Broj:011-10/2010-02 
Dana: 26.02.2010. godine 
Bački Petrovac 
                                                                                                 P R E D S E D N I K 
                                                                                             SKUPŠTINE OPŠTINE                            

 
                                                                                              Miroslav Pucovski, s.r. 



 

 

  19. 
Na osnovu člana  34. tačka 7. a analogno članu 57. stav 1. Statuta Opštine Bački 

Petrovac(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine 
Bački Petrovac na svojoj XXI sednici, održanoj dana 26.02.2010. godine,  d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA MLADE 
 
 
I 
 
 

 R a z r e š a v a   s e  od dužnosti člana Saveta za mlade dr JAN RYBOVIČ, iz 
Bačkog Petrovca, predstavnik MZ Bački Petrovac, koji je na istu imenovan Rešenjem 
Skupštine opštine Bački Petrovac br. 011-12/2009-02, od 03.03.2009. godine,  zaključno sa 
26.02.2010. godine, zbog podnete pismene ostavke. 
  
 

II 
 
 

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

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
  OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 

Broj:  011-12/2010-02 
Dana: 26.02.2010. godine 
Bački Petrovac 
 
                                                                                                  P R E D S E D N I K 
                                                                                               SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                 Miroslav Pucovski, s.r. 

 
 
 



 

 

20. 
Na osnovu člana 34. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni 

list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na 
svojoj XXI sednici, održanoj dana 26.02.2010. godine  d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA 
JAVNOG PREDUZEĆA „PROGRES“  

ZA STAMBENO – KOMUNALNE DELATNOSTI BAČKI PETROVAC  
 
 
I 
 
 

R a z r e š a v a  s e  od dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća 
“PROGRES” za stambeno-komunalne delatnosti Bački Petrovac MARIJA KOVAČ-
VARGA, iz Bačkog Petrovca (predstavnica zaposlenih), koja je na istu imenovana 
Rešenjem Skupštine opštine Bački Petrovac, br. 011-110/2008-02, od 26.11.2008. 
godine, zaključno sa 26.02.2010. godine, zbog odlaska u starosnu penziju. 
  
 

II 
 
 

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

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 
 

Broj: 011-8/2010-02 
Dana: 26.02.2010. godine 
Bački Petrovac                                                                 
                                                                                                  P R E D S E D N I K 
                                                                                               SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                  Miroslav Pucovski, s.r. 
 
 



 

 

21. 
Na osnovu člana 34. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni 

list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na 
svojoj XXI sednici, održanoj dana 26.02.2010. godine  d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O IMENOVANJU NOVOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA 
JAVNOG PREDUZEĆA „PROGRES“  

ZA STAMBENO – KOMUNALNE DELATNOSTI BAČKI PETROVAC  
 
 
I 
 

 U Upravni odbor Javnog preduzeća „PROGRES“ za stambeno – komunalne 
delatnosti Bački Petrovac, kao novi član (predstavnik zaposlenih), i m e n u j e   s e 
 

- VESNA ČANIOVA, iz Bačkog Petrovca, umesto Marije Kovač-Varga iz 
Bačkog Petrovca. 

 
II 
 

 Mandat novoj članici Upravnog odbora traje do isteka mandata ostalih članova 
Upravnog odbora Javnog preduzeća „PROGRES“ za stambeno – komunalne delatnosti 
Bački Petrovac a koji su na ovu dužnost imenovani Rešenjem Skupštine opštine Bački 
Petrovac br. 011 – 110/2008 – 02 od  26.11.2008. godine. 
 
 

III 
 

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

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 

Broj: 011-9/2010-02 
Dana: 26.02.2010. godine 
Bački Petrovac                                                                    
                                                                                                  P R E D S E D N I K 
                                                                                               SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                Miroslav Pucovski, s.r. 
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