
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 

                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 6                                              Бачки Петровац                        
Година: LI                                                           30. јула 2015. године 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

 
   I   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
76. -  Решење о  разрешењу начелника Општинске управе Општине Бачки 
 Петровац, 
 
77. -  Решење о  постављању в.д. начелника Општинске управе Општине 
 Бачки Петровац, 
 
78. - Решење о оснивању права службености  на стварима у јавној својини 
 Општине Бачки Петровац, број  016-4/158-200-15, 
 
79. -  Решење о оснивању права службености  на стварима у јавној својини 
 Општине Бачки Петровац, број 016-4/185-2015, 
 
80. -  Решење о именовању  радне групе за  израду Стратегије развоја спорт у 
 Општини Бачки Петровац за период 2015 – 2020. године, 
 
81. -  Решење о додели средстава из буџетског  фонда за заштиту животне 
 средине за 2015. годину, 
 
82. -  Решење о промени апропријације,  
 
83. -  Решење о употреби  средстава текуће буџетске резерве, број  016-04/177-
 2015, 
 
84.  - Решење о употреби  средстава текуће буџетске резерве, број  016-04/196-
 2015,    
 
85. -  Решење о употреби  средстава текуће буџетске резерве, број  016-04/197-
 2015, 
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76. 
 
 
        На  основу  члана  87.  став  7.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  (  „Службени  лист 
Општине Бачки Петровац“ број 12/2014 – пречишћени текст), након разматрања предлога 
Решења о разрешењу начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац, Општинско 
веће  Општине  Бачки  Петровац    на  својој  78.  седници  одржаној  дана  02.07.2015  године 
једногласно донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
ОПШТИНЕ БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 

 
I 

 
  ВЛАДИСЛАВ  ТАРНОЦИ,  дипломирани  правник  са  пребивалиштем  у  Новом  Саду, 
улица Булевар Цара Лазара број 69. разрешава се функције начелника Општинске управе 
Општине  Бачки  Петровац  због  поднете  писмене  оставке  односно  од  дана 
30.06.2015.године. 
 

II 
 
          Примопредаја  дужности  између  руководиоца  који  је  обављао  дужност  начелника 
Општинске  управе  и  новопостављеног  в.д  начелника  Општинске  управе  општине  Бачки 
Петровац извршиће се на начин, по поступку и у року утврђеним одредбама Протокола о 
поступку  примопредаје  дужности  и  службених  аката  („Службени  лист  Општине  Бачки 
Петровац“ број 4/2007). 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

Број: 016‐04/174 ‐ 2015 
Дана: 02.07. 2015. године 
Бачки Петровац 
                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                              ОПШТИНЕ   БАЧКИ   ПЕТРОВАЦ 
                                                                          

                                                                                                                    Павел Марчок, проф., с.р. 
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 77. 
 
  На  основу  члана  56.  став  1.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник 
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 96. став 1. Статута Општине 
Бачки Петровац  (  „Службени лист Општине Бачки Петровац“  број 12/2014 –  пречишћени 
текст), као и члана 48.став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачки Петровац 
(  „Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“  број  1/2009,  9/2010  и  8/2011)  након 
разматрања предлога Решења о постављању начелника Општинске управе Општине Бачки 
Петровац, Општинско веће Општине Бачки Петровац  на својој 78. седници одржаној дана 
02.07.2015 године једногласно донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O ПОСТАВЉАЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
ОПШТИНЕ БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 

 
I 

 
  ДУШАН ГОВОРЧИН, дипломирани правник са пребивалиштем у Бачком Петровцу, 
улица Јана Лабата број 8, поставља се за в.д.начелника Општинске управе Општине Бачки 
Петровац  на  период  до  6  месеци,  односно  до  постављања  начелника  а  од  дана 
02.07.2015.године. 
 

II 
 
            Примопредаја  дужности  између  руководиоца  који  је  обављао  дужност  начелника 
Општинске  управе  и  новопостављеног  в.д  начелника  Општинске  управе  општине  Бачки 
Петровац извршиће се на начин, по поступку и у року утврђеним одредбама Протокола о 
поступку  примопредаје  дужности  и  службених  аката  (  „Службени  лист  Општине  Бачки 
Петровац“ број 4/2007). 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
Број: 016‐04/175 ‐ 2015 
Дана: 02.07. 2015. године 
Бачки Петровац                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                ОПШТИНЕ БАЧКИ   ПЕТРОВАЦ 
 
                                                                                                                           Павел Марчок, проф., с.р. 
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  78. 

                                                                                                                   
          На  основу  члана  165.  Статута  општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 
Бачки Петровац“,  бр. 1/2014‐пречишћени  текст)  и  чланова   2.    и 3. Одлуке о  утврђивању 
накнаде  за  оснивање  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини  Општине  Бачки 
Петровац  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2015),  Општинско  веће 
Општине Бачки Петровац на својој 74 седници, одржаној дана 16.06.2015.године, донело 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о оснивању права службености на стварима у јавној својини  

Општине Бачки Петровац 
 
 

            Оснива се право службености у корист Мирослава Чемана, ул. Максима Горког 46, 
Нови Сад: 
 

1) За  полагање  електроенергетског  напојног  кабла  у  Гложану  у  улици  Лењинова 
(парцела број 1777 К.О.  Гложан) и у улици Влатка Витеза  (парцела број 1759 К.О. 
Гложан), која се налази у јавној својини Општине Бачки Петровац.  

2) Корисник права слушбености  НЕСМЕ да предузима никакве радње на послужном 
добру  пре  закључивања  уговора  о  праву  службености  са  Општином  Бачки 
Петровац. 
 

 
                                                                О б р а з л о ж е њ е         
 
 
            Решењем  се  оснива  право  службености,  одређено  тачком  1  овог  решења,    по 
поднетом захтеву странке  Мирослава Чемана из Новог Сада ул. Максима Горког 46 од  11 
маја 2015. годдине. Уз захтев странка је приложила:  
‐Информацију о локацији бр. 353‐32/2014‐04 од 16.06.2014.г., 
‐Решење Електровојводине д.о.о. бр. 2.30.4‐312‐1492/14 од 18.07.2014.г., 
‐Сагласност и услови „Дирекције за  грађевинско землјиште, путну привреду и комуналне 
делатности Општине Бачки Петровац“ Бачки Петровац бр. 274/2014 од 04.08.2014.г., 
‐Сагласност и услови „Глоаквалис“ д.о.о. Гложан бр.02‐16/14 од 07.08.2014.г., 
‐Сагласност  и  услови  „Електровојвидина“  д.о.о.  Нови  Сад  бр.  2.30.4‐20833/14  од 
18.08.2014.г., 
‐Сагласност  и  услови  „Телеком  Србија“  а.д.  Нови  Сад  бр.  7030‐268182/14‐354/ЈВ  од 
22.08.2014.г., 
‐Претходну сагласност „Нови сад – гас“ д.п. бр. 3398/14 од 12.09.2014.г. 
 

Поводом захтева приложено  је и мишљење Општинског јавног правобранилаштва 
бр.  М‐2/2015  од  04.05.2015.г.,  којим  се  констатује  да  су  испуњени  услови  за  давање 
сагласности  за  вођење  електроенергетског  напојног  кабла  који  би  пролазио  парцелом 
1777  површине 99а  и 87м2  к.о.  Гложан  и  парцелом 1759  површине 2ha, 10а  и 51м2  к.о. 
Гложан које су у јавној својини Општине Бачки Петровац. 
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Корисник права службености је дужан да се уздржи од сваке радње на пословном 
добру до закључивања уговора о праву службености са Општином Бачки Петровац. 
  На основу члана 8 Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености 
на  стварима у  јавној  својини Општине Бачки Петровац,  корисник права  службености  је  у 
обавези  да  најмање  3  дана  пре  почетка  извођења  радова  писмено  обавести 
грађевинског  инспектора  Општине  Бачки  Петровац  и  ЈП  „Дирекција  за  изградњу  Бачки 
Петровац“  Бачки  Петровац  ради  заједничког  утврђивања  и  записничког  констатовања 
чињеничног стања на предметној траси. 
 
                  Решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

 
Број: 016‐4/ 158‐2015 
Дана: 16.06.2015 2015. године                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац 
                                                                                                                           Павел Марчок, проф.,с.р. 
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  79. 

                                                                                                             
          На  основу  члана  165.  Статута  општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 
Бачки Петровац“,  бр. 1/2014‐пречишћени  текст)  и  чланова   2.    и 3. Одлуке о  утврђивању 
накнаде  за  оснивање  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини  Општине  Бачки 
Петровац  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2015),  Општинско  веће 
Општине Бачки Петровац на својој 79. седници, одржаној дана 21.07.2015.године, донело 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о оснивању права службености на стварима у јавној својини  

Општине Бачки Петровац 
 
 

            Оснива  се  право  службености  у  корист  Привредног  друштва  за  дистрибуцију 
електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад: 
 

1) За прелаз преко парцеле   број 1919/1 К.О. Кулпин на којој има право коришћења 
Општина  Бачки  Петровац  и  која  чини  део  трасе  за  изградњу  електроенергетског 
објекта СТС „Вињичке“ Кулпин.  

2) Корисник права слушбености  НЕ СМЕ да предузима никакве радње на послужном 
добру  пре  закључивања  уговора  о  праву  службености  са  Општином  Бачки 
Петровац. 
 

 
                                                                О б р а з л о ж е њ е         
 
 
            Решењем  се  оснива  право  службености,  одређено  тачком  1  овог  решења,    по 
поднетом  захтеву  Привредног  друштва  за  дистрибуцију  електричне  енергије 
„Електровојводина“  д.о.о.  Нови  Сад  од  03  јуна  2015.  године.  Уз  захтев  странка  је 
приложила и Извод из поседовног листа и Ситуациони нацрт изградње СТС „Вињичке“. 

Поводом захтева приложено  је и мишљење Општинског јавног правобранилаштва 
бр.  М‐4/2015  од  15.06.2015.г.,  којим  се  констатује  да  су  испуњени  услови  за  давање 
сагласности  за  прелазак  дела  трасе  уа  изградњу  електроенергетског  објекта  СТС 
„Вињичке“ Кулпин преко парцеле  1919/1 К.О. Кулпин. 

Корисник права службености је дужан да се уздржи од сваке радње на пословном 
добру до закључивања уговора о праву службености са Општином Бачки Петровац. 
  На основу члана 8 Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености 
на  стварима у  јавној  својини Општине Бачки Петровац,  корисник права  службености  је  у 
обавези  да  најмање  3  дана  пре  почетка  извођења  радова  писмено  обавести 
грађевинског  инспектора  Општине  Бачки  Петровац  и  ЈП  „Дирекција  за  изградњу  Бачки 
Петровац“  Бачки  Петровац  ради  заједничког  утврђивања  и  записничког  констатовања 
чињеничног стања на предметној траси. 
 
                  Решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

 
Број: 016‐4/185‐2015 
Дана: 21.07. 2015.године                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац 
                                                                                                                      Павел Марчок, проф.,с.р. 
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   80.                                                                                                          

  На  основу    члана  3.  Одлуке  о  приступању  изради  стратегије  развоја  спорта  у 
општини  Бачки  Петровац    ("Сл.  гласник  РС",  бр.  5/2015)  Општинско  веће  на  својој  79. 
седници доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2015 – 2020 ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 

  Именује  се  радна  група  за  израду  Стратегије  развоја  спорта  у  општини  Бачки 
Петровац за период 2015‐2020 године, у саставу: 

 
1. Станивук Синиша, координатор радне групе, помоћник председника Општине 

Бачки  Петровац 

2. Тарноци Владислав, заменик координатора радне групе, општински 

правобранилац 

3. Поповић Јарослав, члан радне групе, помоћник председника Општине Бачки 

Петровац 
4. Фекете Данијела, члан радне групе, представник КЗМ и КЛЕР Општине Бачки  

Петровац 
5. Брна Јан, члан радне групе, директор ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац и 

представник ОК „Младост“ из Бачког Петровца 

6. Даринка Милановић, члан радне групе, директор ОШ „Жарко Зрењанин“ из 

Маглића 

7. Туран Павел, члан радне групе, професор физичког васпитања у гимназији „Јан 

Колар“ из Бачког Петровца 

8. Јан Лачок, члан радне групе, наставник  физичког васпитања у ОШ „Јан Амос 

Коменски“ из Кулпина и представник ОК „Кулпин“ из Кулпина 

9. Хансман Јан, члан радне групе, наставник  физичког васпитања у ОШ „Јозеф 

Марчок Драгутин“ из Гложана 

10. Спевак Павел, члан радне групе, представник ФК „Младост“ из Бачког Петровца 

11. Срнка Станислав, члан радне групе, представник ФК „Будућност“ из Гложана 
12. Влаов Никола, члан радне групе, активни спортиста, представник клуба 

борилачких спортова “Ватрени ударац” из Кулпина 

13. Марушић Небојша, члан радне групе, представник удружења „Омладина за 

бољи живот“ и фудбалер ФК „Маглић“ 

14. Коларски Радослав, члан радне групе, представник ШК „Кулпин“ из Кулпина 

15. Павлини Јан, члан радне групе, представник Клуба спортова снаге Стена 
16. Кондач Самуел, члан радне групе, представник УСР „Караш“ Бачки Петровац 
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17. Гверо Милош, члан радне групе, представник МЗ Маглић и ОК „Маглић“ из 

Маглића 

18. Дургала Шћастко, члан радне групе, представник МЗ Бачки Петровац 

19. Хатаља Михал, члан радне групе, представник МЗ Гложан 

20. Харминц Златко, члан радне групе, представник МЗ Кулпин и ФК „Кулпин“ из 

Кулпина 

21. Триашка Маријан, члан радне групе, представник удружења „YМЦА“ из Бачког 

Петровца 

22. Куштра Јасмина, члан радне групе, представник НВО “Терра“  из Кулпина 
23. Варга Тања, члан радне групе, представник Општинске управе Општине Бачки    

Петровац 

24. Рашета Душан, члан радне групе, представник Општинске управе Општине 
Бачки Петровац 

25. Бенка Кристина, члан радне групе, представник Општинске управе Општине 
Бачки Петровац 

26. Лабат Растислав, члан радне групе, представник Општинске управе Општине 
Бачки Петровац 

27. Стојисављевић Небојша, члан радне групе, представник ЈП Дирекција за 

изградњу Бачки Петровац 

28. Говорчин Гавра, члан радне групе, члан општинског већа Општине Бачки 
Петровац задужен за област локалне самоуправе и спорта. 

 

 
                                                            Члан 2. 
 

  Задатак  радне  групе  је  да  изради  предлог  стратегије  развоја  спорта  и  акционе 
планове  за  развој  спорта  у  циљу  подршке  укупном  развоју  спорта  у  општини, 
интегрисањем развојних визија свих спортских субјеката и грађана у јединствени развојни 
процес спорта локалне заједнице. 
 

Члан 3. 
 

  Рок за израду стратегије је 15. јануар 2016. године. 
 

 
Члан 4. 

 
  Лицима из члана 1. Овог решења не припада накнада утврђена Одлуком о 
накнадама, путним трошковима и другим примањима одборника Скупштине Општине, 
чланова Општинског већа и чланова радних тела Скупштина општине, Општинског већа , 
председника општине Бачки Петровац. 
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Члан 5. 

 
  Ово  Решење  ступа  на  снагу  даном  објављивања  у  „Службеном  листу  Општине 
Бачки Петровац“. 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

 
Број: 016‐4/189 ‐2015                                                                                      Председник општине 
Датум: 21. јул  2015. године 
Бачки Петровац                                                                                            Павел Марчок, проф. , с.р. 
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  81. 
 
  На основу члана 87. Статута Општине Бачки Петровац (пречишћен текст „Службени 
лист Општине Бачки Петровац“ бр. 1/2014) Општинско веће  доноси: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 ЗА 2015 ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

  Средства  намењена  финансирању  образовних  активности  и  јачању  свести  о 
заштити  животне  средине      која  су  предвиђена  у  Програму  коришћења  средстава  из 
буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015  годину Одлуком о буџету Општине 
Бачки Петровац за 2015.  годину   у разделу  III – Образовне активности   и  јачању свести о 
заштити  животне  средине      од  500.000  динара  распоређују  се  удружењима  која  се  по 
статуту баве заштитом животне средине на следећи начин: 
 

1. „Зелени круг“Бачки Петровац......................................................... 150.000 динара 
 

2. „Удружење за очување историјског и културног наслеђа Маглића‐
Маглић............................................................................................... 115.000 динара 
 

3. Еколошки покрет“Зелени“Бачки Петровац .................................... 120.000 динара 
 

4. Удружење еколога „ЕКОС“ Гложан.................................................... 50.000 динара  
 

5. Удружење спортских риболоваца 
„Караш“ Бачки Петровац......................................................................48.000 динара 

 
 

Члан 2. 
 

                Ово решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
                                
                                                                                                                         

Број: 016‐04/179‐2015 
Датум: 02.07.2015. године                                                                           Председник општине 
Бачки Петровац                                                                           
                     Павел Марчок, проф., с.р. 
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     82. 
 
  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Ипштине  Бачки 
Петровац»  бр.  09/2014)  након  разматрања  предлога  Решења  о  промени  апропријација 
Општинско веће Општине Бачки Петровац на својој  78. сединци одржаној дана 02.07.2015. 
године једногласно је донело следеће 
 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

 
1.  Из  средстава  обезбеђених Одлуком о  првом  ребалансу  буџета Општине  Бачки 

Петровац за 2015.  годину раздео 4,  глава 13 – Словачко војвођанско позориште, програм 
13  –  Развој  културе,  пројекат  1201‐П4  –  Позоришне  представе,  извор  финансирања  07‐
дотације од осталих нивоа власти мењају се следеће апропријације: 

‐ повећава се позиција 257, економска класификација 422 – трошкови путовања за 
износ 201.000,00 динара тако да уместо 130.000,00 динара сада износи 331.000,00 динара, 

‐  умањује  се  позиција  258,  економска  класификација  423  –  услуге  по  уговору  за 
износ од 310.000,00 динара тако да уместо  410.000,00 сада износи 100.000,00 динара, 

‐ повећава се позиција 259, економска класификација 424 – специјализоване услуге 
за износ 185.000,00 динара  тако да уместо 1.100.000,00 динара сада износи 1.285.000,00 
динара, 

‐  умањује се позиција 260, економска класификација 426 – материјал за износ од 
76.000,00 динара тако да уместо  210.000,00 сада износи 134.000,00 динара. 

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

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 

Број: 016‐04/‐178 ‐2015                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.07.2015. године                                                                     
Бачки Петровац                                                                                        Павел Марчок, проф. , с.р.          
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  83.      
 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    78.  сединци 
одржаној дана 02.07.2015. године једногласно је донело следеће 
 
 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 130.000,00 
динара  за  повећање  апропријације  у  разделу  4,  глава  13  –  Словачко  војвођанско 
позориште, програм 13 – Развој културе, пројектна активност 1201‐0001 – Функционисање 
локалних  установа  културе,  позиција  252,  ек.класификација  512  –  Машине  и  опрема,  за 
набавку и уградњу две климе у позоришној сали зграде Словачког војвођанског позоришта 
у Бачком Петровцу. 

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

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 
 

Број:016‐04/‐177  2015                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.07.2015. године                                                              Павел Марчок, проф. , с.р.                                                 
Бачки Петровац                                                                                             
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  84.  
 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    80.  сединци 
одржаној дана 29.07.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ  Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа буџетска резерва о д о б р а в а    с е   употреба средстава у износу 50.000,00 динара 
за повећање апропријације у разделу 4, глава 01 ‐ Општинска управа, програм 15 ‐ Локална 
самоуправа,  програмска  активност  0602‐0001  –  Функционисање  локалних  самоуправа  и 
градских општина,  позиција 80,  ек.класификација 485 –  Накнаде штете  нанете од  стране 
државних органа, за исплату накнаде нематеријалне штете настале од уједа паса луталице 
а  на  основу  вансудског  поравнања  број:  18/2015  закљученог  дана  05.06.2015.  године 
између Ботић Бојана из Маглића и Општине Бачки Петровац. 

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

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 
 

Број: 016‐4/196‐2015                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.07.2015. године                                                       Павел Марчок, проф., с.р.                                             
Бачки Петровац                                                                                             
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  85. 
 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    80.  сединци 
одржаној дана 29.07.2015. године једногласно је донело следеће 
 
 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва   о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава  у  износу 50.000,00 
динара за повећање апропријације у разделу 4, глава 01 ‐ Општинска управа, програм 15 ‐ 
Локална  самоуправа,  програмска  активност  0602‐0001  –  Функционисање  локалних 
самоуправа  и  градских  општина,  позиција  80,  ек.класификација  485  –  Накнаде  штете 
нанете  од  стране државних  органа,  за  исплату  накнаде нематеријалне штете  настале  од 
уједа  паса  луталице  а  на  основу  вансудског  поравнања  број:  23/2015  закљученог  дана 
25.05.2015. године између Хлавач Ондреја из Бачког Петровца и Општине Бачки Петровац. 

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

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 
 

Број: 016‐04/197‐2015                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.07.2015. године                                                                     Павел Марчок, проф., с.р.                                           
Бачки Петровац                                                                                             
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 86.  
 
 На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    80.  сединци 
одржаној дана 29.07.2015  године једногласно је донело следеће 
 
 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 797.000,00 
динара за повећање апропријације у разделу 4, глава 01 ‐ Општинска управа, програм 15 ‐ 
Локална  самоуправа,  програмска  активност  0602‐0001  –  Функционисање  локалних 
самоуправа  и  градских  општина,  позиција  80,  ек.класификација  485  –  Накнаде  штете 
нанете од  стране државних органа,  за  исплату и  враћање  уплаћеног  самодоприноса  без 
основа  а  на  основу  вансудског  поравнања  број:  11/2015  закљученог  дана  23.06.2015. 
године између пуномоћника тужитеља адв. Вукадиновић Ненада из Новог Сада и Општине 
Бачки Петровац. 

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

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 

Број: 016‐4/198‐2015                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.07.2015. године                                                                           Павел Марчок, проф., с.р.                                     
Бачки Петровац        
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   87. 
 

На  основу  члана  87.  Статута  општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 
Бачки  Петровац“,  број  1/2014‐пречишћени  текст),  члана  9.  Одлуке  о  комуналним 
делатностима  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  17/2012)  Општинско  веће 
Општине Бачки Петровац на својој 72.  седници разматрало  је предлог  ЈКП „Прогрес“    ЗА 
ДАВАЊЕ  САГЛАСНОСТИ  ЗА НОВЕ ЦЕНЕ  КОМУНАЛНИХ  УСЛУГА  бр. 62/2015  од 19.03.2015. 
године, те је једногласно донело следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „ПРОГРЕС“ БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

    Даје  се  сагласност  на  предлог  цена  комуналних  услуга    ЈКП  „Прогрес“  за 
следеће производе и услуге:  
 
 
 
 

                    ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

ВРСТА УСЛУГА 
ЦЕНА            
БЕЗ ПДВ‐а  ЦЕНА СА ПДВ‐ом 

I  ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ‐по м³‐ месечно 

1  ДОМАЋИНСТВА 
                       
52.89  

                       
58.18  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
                    
132.12  

                     
145.33  

3  ЗАЈЕДНИЧКИ ВОДОМЕР ЗА ДОМАЋИНСТВО  

И ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
                       
79.34  

                       
87.27  

II  ТРОШКОВИ НОВОГ ПРИКЉУЧКА НА ПОСТОЈЕЋУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

1  ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
              
26,069.19  

               
28,676.11  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
              
45,744.04  

               
50,318.44  

3  ПАРАЛЕЛНИ ( КОНТРОЛНИ) ВОДОМЕР 
              
16,659.85  

               
18,325.84  

4  ХИДРАНТСКИ ПРИКЉУЧАК 
              
68,862.01  

               
75,748.22  
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III  ТРОШКОВИ ИСКЉУЧИВАЊА И ПОНОВНОГ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ  

ЗБОГ НЕРЕДОВНОГ ПЛАЋАЊА 

1  ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
              
14,756.17  

               
16,231.79  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
              
29,512.27  

               
32,463.49  

IV  ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ‐ м³ ‐ месечно 

1  ГРАЂАНИ 
                       
52.89  

                       
58.18  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
                    
132.13  

                     
145.34  

3  ЗАЈЕДНИЧКО МЕРНО МЕСТО‐ ПРАВНА ЛИЦА 

И ГРАЂАНИ 
                       
79.34  

                       
87.27  

V  ИЗНОШЕЊЕ, ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА ‐ месечно 

1  ДОМАЋИНСТВА 
                    
264.42  

                     
290.86  

2  СТАРАЧКА ДОМАЋИНСТВА 
                    
131.98  

                     
145.18  

3  НЕНАСТАЊЕНЕ КУЋЕ 
                    
132.14  

                     
145.35  

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА ‐ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

СМЕЋЕ ‐ месечно 

1 

 ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА   264.41  290.86
У  ову  групу  спадају:  кројачи,  столари,  обућари,  часовничари  ,крзнари,  оптичари, 
фризери, 
златари,  адвокати,  каменоресци,  стаклоресци,  козметичари,  аутошколе,  агенције  за 
пружање  
интелектуалних услуга, разна удружења ( друштва, клубови, савези, галерије), трафике, 
бутици, 

цвећаре, кућни љубимци,књижаре и папирнице и сродне делатности. 

2   ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА   846.04  930.64

У ову групу спадају: 
*продаја  или  одржавање  (поправка)  моторних  возила,пољопривредих  машина  и 
опреме, бицикала и мотоцикала, 
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* продаја или одржавање  ( оправка ) предмета за личну употребу и за домаћинства; 

* продаја или одржавање рачунарских система и остале; 

* производња или продаја погребне опреме; 

* производња или продаја грађевинског материјалла и опреме; 

* производња или продаја чаја и кафе; 

* угоститељски објекти типа кафеа или бифеа површине до 50 м2 и сродне делатности 

3   ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА Б  1321.92  1454.11

У ову групу спадају: 

* производња или продаја хлеба,пецива,кора, брашна; 

*  производња  или  продаја  свежих  колача  и  других  производа  од 
теста; 

* производња или продаја сладоледа и других смрзнутих смеса; 

* трговина на мало воћем и поврћем; 

* трговина на мало месом,производима од меса и рибом; 

 апотеке, 

* производња или продаја прехрамб. производа и пића до 25 м² и сродне делатности 

4  
ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА 

                 
2,643.84  

                 
2,908.22  

У ову групу спадају: 

* производња или продаја прехрамбених производа и пића преко 25 м 2; 

* хотелско‐ ресторанске услуге, продавнице брзе хране, пицерије, печењаре; 

* производња или продаја зграве хране; 

* производња или продаја сточне хране; 

* штампарско ‐ графичке услуге; 

* пољопривредне апотеке; 

*  угоститељски  објекти  типа  кафеа  или  бифеа  површине  преко  50  м²  и  сродне 
делатности 

5 
 

ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА  
                 
6,080.79  

                 
6,688.87  

У ову групу спадају: 

* производња или продаја хемикалија и хемијских производа; 

* производња или продаја моторних горива; 

* производња производа од гуме и пластичних маса; 

* производња млека и млечних производа; 

* кланица; 

* производња метли и сродне делатности 
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ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ‐ ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА ПО м²  10.62  11.68

 Пословни потрошачи који имају пословне јединице продајно‐услужног карактера за   

сваку пословну јединицу по м² плаћа месечни паушал по врсти делатности утврђене   

за приватне предузетнике; 

пословни потрошачи свих делатности чија је месечна фактура нижа од паушалне цене 

  И групе предузетника плаћају цену као приватни предузетници; 

6     САХРАЊИВАЊЕ 

За насељено место Бачки Петровац и Кулпин 

* ископ обичне јаме и сахрањивање  
                 
6,345.16  

                 
6,979.67  

* ископ јаме на спрат и сахрањивање  
                 
8,460.18  

                 
9,306.20  

* ископ јаме за плоче и сахрањивање                                         
                 
9,728.15  

               
10,700.96  

* ископ јаме за плоче на спрат и сахрањивање 
              
12,944.09  

               
14,238.49  

* ископ јаме за друго сахрањивање  

на истој локацији и сахрањивање                                                
                 
6,345.15  

                 
6,979.67  

* цена сахрањивања лица са пребивалиштем 

ван територије општине Бачки Петровац јама обична           
              
16,920.39  

               
18,612.43  

* цена сахрањивања лица са пребивалиштем ван територије  

општине Бачки Петровац јама на спрат 
              
19,035.42  

               
20,938.96  

* употреба капеле                                                                             
                 
7,931.44  

                 
8,724.58  

* продужетак резервације на даљих 5 година 
                 
1,321.92  

                 
1,454.11  

* резервација гробног места на 5 година унапред 
              
15,211.39  

               
16,732.53  

* излазак на гробље каменорезац/по гробном месту 
                 
3,191.25  

                 
3,829.50  

* излазак на гробље продаја погребне опреме‐месечно 
                 
4,000.00  

                 
4,800.00  

За насељена места БАЧКИ ПЕТРОВАЦ и КУЛПИН 

* накнада за одржавање гробља                                                  
                       
79.34  

                       
87.27  

* сахрањивање евидентираних социјалних случајева  
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 основне цене сахрањивања умањују се за 30%  

7   ПОВЕРАВАЊЕ ВРШЕЊА ДЕЛА ПОСЛОВА И ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА 

* Чишћење септичких јама/по цистерни 
                 
1,508.11  

                 
1,658.92  

* Поверавање вршења дела послова‐годишњи паушал 
              
61,902.01  

               
68,092.20  

 
 

8   УСЛУГА ЕКСХУМАЦИЈЕ 

* Услуга ексхумације ‐ до 5 година 
            
132,300.49  

             
145,530.53  

* Услуга ексхумације ‐ у 6 години 
            
122,130.00  

             
134,342.99  

* Услуга ексхумације ‐ у 7 години 
            
115,934.77  

             
127,528.23  

* Услуга ексхумације ‐ у 8 години 
            
112,978.30  

             
124,276.12  

* Услуга ексхумације ‐ у 9 години 
            
103,332.49  

             
113,665.73  

* Услуга ексхумације ‐  после 10 година 
              
93,944.50  

             
103,338.94  

 
 

9  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ 

* Грађани 
                       
53.73  

                       
59.10  

 

 
 
 

                                                                                          II 
 

                   Ово решење ступа на снагу даном доношења а нови ценовник комуналних услуга ће се 
 примењивати од 1. јuла 2014. године 
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                                                                                          III 
 
                         Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 
 
 
                                                                           Република Србија 
                                                              Аутономна Покрајина Војводина 
                                                               ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
                                                                            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

Број: 016‐4/203‐2015                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ                      
Дана: 26. мај 2015. године                                                                                                 ПЕТРОВАЦ 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
                                                                                                                                    Павел Марчок, проф., с.р. 
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C I P   ‐  Каталогизација  у  публикацији  
Библиотека  Матице  српске,  Нови  Сад 
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 I S S N  1452 – 3833 
 
COBISS.SR‐ID  63207431 
 
Издавач:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова 6 
 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. прав. Светослав Мајера 
 
УРЕДНИШТВО:  дипл. прав. Светослав Мајера  
           Даниела  Лачокова, проф. 
 
ТИРАЖ:  110. 
 
ШТАМПА:  и з д а в а ч . 
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