
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 
                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 6                                              Бачки Петровац                        
Година: LIII                                   24.  јула 2017. године 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
63. - Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске 

управе Општине Бачки Петровац, 
 
64. -  Одлука о  покретању поступка отуђења  непокретности из јавне својине 

Општине Бачки Петровац, 
 
65. -  Одлука о другим изменама и допунама  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац, 
 
66. -  Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Музеја војвођанских 

Словака, 
 
67. -  Одлука о регресирању трошкова превоза  ученика и студената са 

пребивалиштем у општини Бачки Петровац,  
 
68. -  Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног  предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац  са текстом јавног 
конкурса за  избор директора  Јавног комуналног  предузећа „Прогрес“ 
Бачки Петровац , 

 
69. - Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног   

предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић   са 
текстом јавног конкурса за  избор директора  Јавног предузећа за 
комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић,  

 
70. -  Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, 
 
71. -  Решење о разрешењу директора Библиотеке „Штефан Хомола“ у 

Бачком Петровцу, 
 



72. - Решење о именовању вршиоца дужности директора Библиотеке 
„Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу, 

 
73. -  Решење о разрешењу председника Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, 

 
74. -  Решење о именовању председника Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, 

 
75. -  Решење о разрешењу члана Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, 

 
76. -  Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, 

 
77. -  Решење о  разрешењу чланa Школског одбора Основне школе „Јозеф 

Марчок Драгутин“ Гложан, 
 
78. -  Решење о  именовању чланa Школског одбора Основне школе „Јозеф 

Марчок Драгутин“ Гложан, 
 
79. -  Решење о  разрешењу чланa Школског одбора Основне школе „Жарко 

Зрењанин“ Маглић,  
 
80. -  Решење о  именовању чланa Школског одбора Основне школе „Жарко 

Зрењанин“ Маглић, 
 
81. -  Решење о давању сагласности  на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Музеја војвођанских Словака,  
 
82. -  Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Кулпин за 

2017. годину,  
 
83. -  Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице 

Маглић за 2017. годину,  
 
 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ  ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,  
              УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

       У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

84. - Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног 
 земљишта у државној својини на  територији општине Бачки Петровац 
 за 2018. годину, 
 



85. -  Јавни позив за остваривање права  коришћења без плаћања накнаде 
пољопривредног  земљишта у државној својини на  територији 
општине Бачки Петровац за 2018. годину, 

 
 

  II   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
86. -  Решење о употреби  средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/185-

2017,  
 
87. -  Решење о употреби  средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/186-

2017, 
 
88. -  Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини 

Општине Бачки Петровац, 
 
89. -  Решење о  одређивању такси стајалишта за такси превоз путника на 

територији општине Бачки Петровац,  
 
90. -  Решење о  утврђивању цена такси превоза путника на територији 

општине Бачки Петровац, 
 
91. -  Програм оптималног организовања такси превоза путника на 

територији  општине Бачки Петровац за период 2017 – 2021. године, 
 
 

ЖАЛБЕНА  КОМИСИЈА ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
92. -  Пословни о раду Жалбене комисије, 
 

 
III   МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛПИН 

 
 

93. -  Извештај о  спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице  
Гложан. 
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 63. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007) и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац- пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац  на XIV  седници  одржаној  дана 20.07.2017. године, д о н е л а  је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о организацији Општинске управе 

Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2008, 5/2009, 
1/2015 и 15/2016) - (у даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
 

У члану  7. Одлуке у ставу 2. - тачке 4. и 5. мењају се и  гласе: 
„4. Служба Скупштине општине и Општинског већа; 
 5. Кабинет председника општине.“ 
 

Члан 3. 
 

 У члану 12. Одлуке, у ставу 1. речи „Служба Скупштине општине…“ мењају се и 
гласе: „Служба Скупштине општине и Општинског већа…“. 
 

Исти члан се допуњује новим ставом 2, који гласи: 
 

„Служба Скупштине општине и Општинског већа обавља и следеће послове: 
стручне, административне и дактилографске послове за Општинско веће, председника 
општине и радна тела које именује Општинско веће и председник општине; припрема 
седнице Општинског већа; стручно обрађује и спроводи акте које доноси Општинско веће; 
припрема нацрте аката у вршењу надзора над радом Општинске управе код поништавања 
или укидања аката Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и 
другим општим актом или одлуком коју је донела Скупштина општине; припрема нацрте 
аката које доноси Општинско веће у управном поступку у другом степену из изворног 
делокруга општине; обавља послове вођења записника на седницама  Општинског већа и 
његових радних тела; врши административне и друге послове које јој повери председник 
општине, Скупштина општине, Општинско веће и начелник Општинске управе; обавља 
послове информисања о раду Скупштине општине и Општинског већа и њихових радних 
тела.“  

Члан 4. 
 
 Члан 13. Одлуке мења се и гласи: 
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„Кабинет председника општине врши стручне, саветодавне, организационе и 
административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења 
председника и заменика председника општине, који се односе на представљање општине 
у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству. Врши припрему 
за радне и друге састанке председника и заменика председника општине, прати 
активности на реализацији утврђених обавеза, координира активности на остваривању 
јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику 
председника општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних 
представника градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања 
јавних признања и друге протоколарне послове које одреди председник и заменик 
председника општине, врши распоређивање аката и предмета који се односе на 
председника и заменика председника општине и врши њихово архивирање и сређује 
документацију везану за њихове активности. 
 Врши и друге послове по налогу председника и заменика председника општине.“ 
    

Члан 5. 
 
 У члану 15. Одлуке у ставу 1. иза речи „У Општинској управи…“ додаје се текст  „- у 
Кабинету председника Општине“. 
 

Такође, овај члан се допуњује са новим ставом 3, који гласи: 
„Постављање помоћника председника општине се везује за трајање мандата 

председника општине. Истеком мандата председника општине престаје и мандат 
помоћника председника општине.“ 

Члан 6. 
 
 У члану 18. текст „...Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
Општинске управе, уз сагласност Општинског већа…“, мења се и гласи: „…припрема  
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе, 
који доставља Општинском већу на усвајање…“. 
 
 У истом члану брише се реч „… и другом…“. 
 

Члан 7. 
 
 Након члана 18. додаје се нови члан 18.а, који гласи: 
 

„Члан 18. а 
 

О жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и 
дужностима у другом степену, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса  
одлучује Жалбена комисија. 
 Жалбену комисију образује Општинско веће у складу са Законом.“. 
 

Члан 8. 
 
 У члану 20. став 3. мења се и гласи:  
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„Уколико није постављен начелник, као и његов заменик, до постављења 
начелника Општинске управе, као и када начелник Општинске управе није у могућности да 
обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца дужности-
службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који 
ће обављати послове начелника Општинске управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса.“ 

Члан 9. 
 
 У члану 35. у ставу 1. текст „…Закона о радним односима у државним органима…“ 
замењује се текстом „…Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе…“. 
 

Члан 10. 
 

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

Република Србија 
Аутономна  Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   

 
 

Број:  011-45/2017‐02                                                                
Дана: 20.07.2017. године 
Бачки Петровац                                                                               
                                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                       др Јан Шуљан, с.р. 
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    64. 
 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 
72/2011 и 88/2013) и члана 34. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени 
текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014), те члана 11. став 1. тачка 2. 
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2012), 
Скупштина oпштине Бачки Петровац на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. 
године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки 
Петровац, путем јавног огласа у поступку јавног надметања-лицитације и то следећих 
непокретности: 

1. Грађевинско земљиште, парцела број: 6798/6, површине од: 52 а 95 м2,, уписана у 
зкњ. улошку број 10890 у К.О. Бачки Петровац; 

2. Грађевинско земљиште, парцела број: 6881/6, површине од: 53 а 95 м2,, уписана у 
зкњ. улошку број 10647 у К.О. Бачки Петровац; 

 
Члан 2. 

 
Почетна купопродајна цена некретнина наведених у члану 1. тачка 1 и 2 ове 

Одлуке утврђена је на основу Решења Општинског већа о утврђивању просечних цена 
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. 
годину на територији Општине Бачки Петровац бр. 016-4/380-2016 од 30.11.2016. године и 
износе: 
 

1. За некретнину наведену у члану 1. тачка 1.   12.238,20 евра у динарској 
противвредности,  

2. За некретнину наведену у члану 1. тачка 2.   12.469,31 евра у динарској 
противвредности. 

 
Некретнинe наведене у члану 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке  – грађевинско земљиште 

отуђују се инвеститорима ради изградње пословног објекта а у циљу подстицања локалног 
економског развоја и отварања нових радних места. 

Утврђена висина купопродајне цене представља почетну, односно најнижу цену.  
Лицитациони корак се утврђује у износу од 50 евра. 
Исплата  цене за отуђену непокретност ће се вршити у динарској противвредности 

по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
Депозит за учешће у поступку отуђења некретнине из члана 1. ове Одлуке утврђује 

се у износу од 20% од почетне односно најниже купопродајне цене. 
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Члан 3. 
 

Поступак  јавног надметања спровешће Комисија за давање у закуп, отуђивање и 
прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: 
Комисија). 

Члан 4. 
 

Учесници у поступку  јавног надметања могу бити физичка и правна лица. 
Рок за подношење понуда је 30 дана  од дана оглашавања. 
Пријава на оглас мора да садржи: 

1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу 
становања; 

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески 
идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат. 
Уз  пријаву на оглас се доставља: 

1. доказ о уплаћеном депозиту; 
2. уредно овлашћење за заступање; 
3. фотокопија личне карте за физичка лица; 
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар. 

 
Члан 5. 

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

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

Неблаговремена, односно неуредна пријава ће се одбацити. 
Поступак јавног надметања спровешће се уколико на оглас пристигне најмање 

једна благовремена и потпуна пријава. 
На лицитацији ће прва понуђена цена бити почетна цена утврђена актом 

надлежног органа. 
Члан 6. 

 
Непокретности у јавној својини наведене у члану 1. ове Одлуке се отуђују учеснику 

у поступку јавног надметања који је понудио највишу цену за отуђење исте. 
Учеснику у поступку јавног надметања који је понудио највиши износ цене за 

отуђење непокретности, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора о 
купопродаји и урачунава у купопродајну цену. 

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

Члан 7. 
 

Комисија доставља Општинском већу Општине Бачки Петровац и Општинском 
јавном правобранилаштву извештај о спроведеном поступку јавног надметања са 
предлогом за отуђење непокретности најповољнијем понуђачу, записник о спроведеном 
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поступку јавног надметања и нацрт акта о отуђењу непокретности из јавне својине 
Општине Бачки Петровац. 

Општинско веће Општине Бачки Петровац разматра извештај о спроведеном 
поступку јавног надметања, као и нацрт акта о отуђењу непокретности из јавне својине 
Општине Бачки Петровац, на основу чега утврђује предлог акта о отуђењу непокретности 
из јавне својине Општине Бачки Петровац, који доставља Скупштини општине Бачки 
Петровац. 

Члан 8. 
 

Акт о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, доноси 
Скупштина Општине Бачки Петровац и доставља га учесницима у поступку јавног 
надметања на које се акт односи. 

Након доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки 
Петровац, закључује се купопродајни уговор између Општине Бачки Петровац и лица које 
је прибавило непокретност, у року од 30 дана од дана доношења акта. 

Купопродајни уговор се закључује уз раскидни услов. Општина Бачки Петровац ће 
имати право једностраног раскида уговора уколико лице које закључи уговор као купац, не 
изгради пословни објекат у року од 3 године од дана закључења уговора. Сматраће се да 
је раскидни услов остварен ако надлежни орган Општине Бачки Петровац не изда 
употребну дозволу за пословни објекат у наведеном року. 

Купопродајни уговор се оверава код надлежног органа, а трошкове ове  овере 
сноси лице којем се отуђује непокретност из јавне својине. 

Стицалац непокретности из јавне својине дужан је купопродајну цену исплатити у 
року од 8 дана од дана закључења и овере уговора. 

 
Члан 9. 

 
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не приступи закључењу 

купопродајног уговора, Скупштина oпштине Бачки Петровац на предлог Општинског већа 
Општине Бачки Петровац доноси акт о поништењу акта о отуђењу непокретности из јавне 
својине Општине Бачки Петровац, након чега се понавља поступак отуђења предметне 
непокретности. 

Члан 10. 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-46/2017-02          
Дана: 20.07.2017. године        
Бачки Петровац           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            др Јан Шуљан, с.р. 
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65. 
 

На основу члана 2., 5., 6. и 57. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, 15/2016), члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2011 и 104/2016), члана 34. Статута општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћени текст), Одлуке о додељивању 
искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Општина Бачки Петровац, за 
обављање делатности пружања услуга, на које се Закон о јавним набавкама не примењује 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 18/2016), члана 4. Одлуке о комуналним 
делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 17/2012, 3/2015, 18/2016, 
1/2017 и 3/2017), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XIV седници, одржаној 
дана 20.07.2017. године, д о н е л а  ј е  
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1 

 
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2013-пречишћени текст и 14/2016), 
врше се следеће измене и допуне: 
 
            У члану 3. став 2. после текста: „38.21 Третман и одлагање отпада који није 
опасан,“ додаје се текст: 
            „38.32 Поновна употреба разврстаних материјала, 
              39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,“ 
 
             У истом члану и ставу после текста: „43.22 Постављање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизованих система, додаје се текст: 
              „43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству, 
                43.31 Малтерисање, 
                43.32 Уградња столарије, 
                43.33 Постављање подних и зидних облога, 
                43.34 Бојење и застакљивање, 
                43.91 Кровни радови, 
                43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови, 
                46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном 
                          опремом, 
                46.77 Трговина на велико отпацима и остацима, 
                47.00 Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима,“. 
 
                У члану 3. став 3. мења се и гласи: 
                 „Предузећу се од оснивача додељује искључиво право за обављање делатности 
пружања комуналних услуга и у вези с тим, поверавају се следеће комуналне услуге: 

− Пречишћавање и одвођење отпадних вода,  
− Депоновање смећа и одржавање депоније, 
− Одржавање јавних зелених површина,  
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− Формирање, неговање и одржавање цветних површина,  
− Уређивање и одржавање пијаца, 
− Машинско и ручно сузбијање штетне биљке амброзије,  
− Орезивање и кошење заштитног појаса пута, банкина и троуглова прегледности, 
− Одвођење атмосферске канализације, 
− Послови одржавања саобраћајних површина у зимским условима („зимска 

служба“), 
− Уређивање и одржавање гробља и капеле,  
− Уређивање природно и културно амбијенталних простора.“. 

 
У истом члану после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„Комуналне делатности из става 3. Јавно предузеће обавља на територији Бачког 

Петровца и Кулпина.“. 
 

Члан 2 
 

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: 011-47/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године        
Бачки Петровац                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                         др Јан Шуљан, с.р. 
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  66. 
 

На основу члана 23.  Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 
и 30/2016 - испр.), члана 16. став 2. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС“,  бр. 72/2009 , 20/2014 - Одлука УС и 55/2014), члана 32. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  бр. 129/2007 , 83/2014 - други 
закон  и 101/2016 – др. закон) и члана 34. тачка 9.  Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист  Општине Бачки Петровац“, бр. 4/20011 ) Скупштина општине Бачки 
Петровац на својој  XIV седници  одржаној  дана   20.07.2017. године , д о н е л а   ј е  
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА 
 

Члан 1. 
 
              Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Музеја војвођанских 
Словака , донета на Скупштини општине Бачки Петровац  дана  13.12.2011. године  
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 9/2011 ), ради усклађивања исте са новим 
изменама и допунама Закона о култури. 

Члан 2. 
 
            Члан 12 . мења се и гласи : 
            „Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја музеј , као 
саставни део конкурсне документације . 
            Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 
образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење управног одбора о 
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном 
разговору. Оснивач именује директора музеја са листе . 
            Национални савет словачке националне мањине даје мишљење у поступку 
именовања директора музеја . 
            Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који 
испуњава услове да уђе у изборни  поступак, о чему је дужан да обавести оснивача 
односно уколико оснивач не именује директора установе   са листе . 
            Дужност директора музеја престаје на начин и под условима предвиђеним Законом 
.“ 
 

Члан 3. 
 

Члан 13. мења се и гласи :  
„Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека 
мандата односно када јавни конкурс за директора није успео . 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину . 
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за 

директора из члана 36. став 1 . Закона.  
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора.“ 
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Члан 4. 

 
Члан 16. мења се и гласи: 
„Установом управља Управни одбор. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности. 
Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора, 

а највише трећина чланова Управног одбора именује се из реда запослених у установи, на 
предлог већине запослених. 

Најмање један од чланова Управног одбора мора  да буде из реда носилаца 
основне, т.ј. програмске делатности, а најмање један члан Управног одбора именује се на 
предлог Националног савета словачке националне мањине. 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола.“ 
 

Члан 5. 
 

У осталом делу основни текст Одлуке о оснивању Музеја војвођанских Словака 
остаје на снази. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац.“ 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-48/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године        
Бачки Петровац                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                         др Јан Шуљан, с.р. 
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 67. 
На основу члана 36. став 1, тачка 9. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 

Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/09 и 67/2012), Одлуке Уставног суда 
Републике Србије бр.  353/2009 („Сл. гласник РС“, бр. 67/2012), Уговора о додели  новчаних  
средстава  из буџета АП Војводине за 2017. годину, за регресирање трошкова превоза 
студената бр. 142-451-1186/2017-02 од 18.04.2017. године и Уговора о додели новчаних 
средстава за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа бр. 128-541-49/2017-
01/7-2 од 17.05.2017. године, закључених измећу Покрајинског  секретаријата за високо 
образовање и  научноистраживачку делатност и Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и  националне мањине – националне заједнице, Одлуке о 
буџету Општине Бачки Петровац за 2017. годину („Службени  лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 20а/2016) и члана 34. Статута Општине Бачки Петровац - пречишћен текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) , Скупштина  општине Бачки 
Петровац на  својој  XIV седници одржаној дана 20.07.2017 године  д о н о с и 

 
О   Д   Л   У   К   У  

 
О  РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И  СТУДЕНАТА  

СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  
 

Члан 1. 
 

Одобрава се регресирање трошкова аутобуског превоза у међуградском и  
међумесном саобраћају ученика и студената, са пребивалиштем на територији општине 
Бачки Петровац, који свакодневно путују од места становања до школе и користе месечну 
превозну  карту, за следеће категорије ученика односно студената:  
 

У висини  од 100% износа цене месечне карте  за :  
 

- кориснике новчане социјалне помоћи, 
- ученике основне школе на удаљености већој од четири километра до седишта 

школе, 
- децу  ометену у развоју (специјална школа). 

 
У висини од 50% износа цене месечне карте:  
 

- свим осталим ученицима средњих школа и студентима, који испуњавају услове. 
Члан 2. 

 
Одобрење права на регресирани превоз вршиће Општинска  управа – Одељење за 

општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове, на основу Одлуке, посебним 
решењем. 

Члан 3. 
 

Ученицима и  студентима са пребивалиштем у општини Бачки Петровац 
регресираће се месечне аутобуске карте ако  испуњавају следеће услове:  

- имају  пребивалиште на територији општине Бачки Петровац, 
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- свакодневно путују на међумесној или  међуградској  релацији  до установе   
образовања односно високог образовања (нису  корисници смештаја у  ученичким 
или  студентским домовима), 

- школују се на терет буџета, 
- први пут уписују  годину студија,  
- нису корисници студентских стипендија и кредита од  стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине и  других организација 
и предузећа.  

 
Члан 4.  

 
Потребна документација за остварење права на регресирање превоза ученика и 

студената : 
- захтев, 
- изјава у складу са одредбама члана 103. став 3. Закона о општем управном 

поступку,  
- потврда основне школе да ученик редовно похађа школу, 
- потврда факултета да је студент редовно уписао  годину студија и да се школује о  

трошку буџета, 
- фотокопија документа, који доказује идентитет ученика односно студента (лична  

карта, здравствена картица, или извод из МКР), 
- фотокопија картице текућег рачуна корисника, или родитеља, односно  старатеља. 

 
Члан 5.  

 
Захтеви  за признавање права на  регресирање месечне карте , са потребном 

документацијом , подносе се почетком школске године за прво тј. једно полугодиште 
односно семестар , по правилу најкасније до краја прве  радне недеље септембра месеца , 
а  за студенте  до краја прве радне недеље октобра месеца , Одељењу  за општу управу , 
друштвене службе и опште заједничке послове. 

 
Члан 6. 

 
За реализацију  Решења о  праву  на регресиране путне трошкове задужује се 

Одељење за буџет, финансије и  пореску  администрацију , које ће припадајући  износ на 
име регресиране месечне карте уплатити сваком подносиоцу захтева на његов текући  
рачун или рачун родитеља ,  код  баке код које је исти отворен, најкасније до  десетог у 
месецу за текући  месец. 
 

Члан 7. 
 

Средства за реализацију ове Одлуке планираће  се и обезбедити у буџету Општине 
Бачки Петровац. 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Општине Бачки Петровац“ а примењиваће се од септембра месеца 2017. године. 
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Члан 9. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке  престаје да важи Одлука о регресирању 

трошкова превоза ученика и  студената са пребивалиштем у општини Бачки Петровац број 
011-83/2014-02. од 26.09.2014. године донете од стране Скупштине општине Бачки 
Петровац . 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-49/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године        
Бачки Петровац                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                др Јан Шуљан, с.р. 
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68. 
Скупштина општине Бачки Петровац, на основу чл. 38. ст. 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 34. т. 10. Статута Општине Бачки 
Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), на својој 
XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, доноси 

 
О   Д   Л   У  К  У  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац, чији је оснивач Општина Бачки Петровац. 
 

Члан 2. 
Поступак јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Прогрес“ Бачки Петровац спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, на основу огласа о 
јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки 
Петровац. 

Члан 3. 
Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац, који је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 4. 
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Прогрес“ Бачки Петровац, објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије, у 
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“, у најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници Општине 
Бачки Петровац, најкасније у року од осам дана од дана доношења ове одлуке. 

 
Члан 5. 

О реализацији ове одлуке стараће се Служба Скупштине општине Бачки Петровац. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Бачки 

Петровац“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-50/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године       П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                    др Јан Шуљан, с.р. 
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Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу чл. 36. ст. 3. и 4. и чл. 39. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, бр. 011-50/2017-02 од 
20.07.2017. године, на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, оглашава 

 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С  
 

за избор директора Јавног комуналног предузећа  
„Прогрес“ Бачки Петровац 

 
 

1. Подаци о јавном предузећу и делатност: Јавно комунално предузеће „Прогрес“ 
Бачки Петровац; седиште: Бачки Петровац ул. Народне револуције бр. 5; матични број: 
08198748; ПИБ: 101270151; претежна делатност: 36.00 – скупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде. 

 
2. Радно место, мандат, послови и место рада: Директор Јавног комуналног 

предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац. Мандат директора јавног предузећа траје четири 
године. Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију и обавља 
послове у складу са Законом о јавним предузећима. Место рада је у Бачком Петровцу ул. 
Народне револуције бр. 5.  

 
3. Услови за именовање директора: 

− да је пунолетно и пословно способно лице;  
− да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама;  

− да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из алинеје 2 овог члана;  

− да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;  

− да познаје област корпоративног управљања;  
− да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  
− да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке;  
− да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  
− да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то:  
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  
3. обавезно лечење наркомана;  
4. обавезно лечење алкохоличара;  
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 
4. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата: Стручна оспособљеност, 

знања и вештине кандидата оцењује Комисија за спровођење конкурса за избор 
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директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац увидом у податке из 
пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу 
са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

 
5. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс подноси 

се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна 
жалба. 

 
6. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу: Ана 

Ђемровски, дипломирани правник, контакт телефон: 021/780-378, сваког радног дана од 8 
до 15 часова. 

 
7. Адреса за подношење пријаве на конкурс: Пријава на конкурс са прилозима се 

подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац – НЕ ОТВАРАТИ“, поштом на адресу 
Општина Бачки Петровац, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, Коларова 6 21470 Бачки Петровац, 
или лично у писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац, која се налази у 
услужном центру у згради Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу ул. Коларова бр. 6. 

 
8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

− оверена фотокопија личне карте, односно очитана лична карта,  
− кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству, 
− извод из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;  
− уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”; 
− диплома о стручној спреми (и решење о признавању стране дипломе по потреби);  
− исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се 

доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се 
јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство); 

− исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице 
има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа);  

− исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова); 

− изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и 
материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да 
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
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− уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:  
 
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  
 3. обавезно лечење наркомана;  
 4. обавезно лечење алкохоличара;  
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-66/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године            П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                    др Јан Шуљан, с.р. 
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  69. 
Скупштина општине Бачки Петровац, на основу чл. 38. ст. 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 34. т. 10. Статута Општине Бачки 
Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), на својој 
XIV седници, одржаној дана 20.07.2017. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком покреће се поступак за избор директора Јавног предузећа за 

комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, чији је оснивач Општина Бачки 
Петровац. 

Члан 2. 
Поступак јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналне и 

стамбене послове „Комуналац“ Маглић спровешће Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, на основу 
огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене 
послове „Комуналац“ Маглић.  

Члан 3. 
Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за 

комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, који је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 4. 
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за комуналне и 

стамбене послове „Комуналац“ Маглић, објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Србије, у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет 
страници Општине Бачки Петровац, најкасније у року од осам дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5. 
О реализацији ове одлуке стараће се Служба Скупштине општине Бачки Петровац. 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Бачки 
Петровац“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-51/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године            П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                    др Јан Шуљан, с.р. 
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Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу чл. 36. ст. 3. и 4. и чл. 39. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора ЈКП „Комуналац“ Маглић бр. 011-51/2017-02 од 20.07.2017. 
године на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, оглашава 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С  
за избор директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове  

„Комуналац“ Маглић 
 

1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће за комуналне и стамбене послове 
„Комуналац“ Маглић; седиште: Маглић ул. Маршала Тита бр. 46; матични број: 08213232; 
ПИБ: 101271496; претежна делатност: 36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција 
воде. 

 
2. Радно место, мандат, послови и место рада: Директор Јавног предузећа за 

комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић. Мандат директора јавног предузећа 
траје четири године. Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију 
и обавља послове у складу са Законом о јавним предузећима. Место рада је у Маглићу ул. 
Маршала Тита бр. 46.  

 
3. Услови за именовање директора: 

− да је пунолетно и пословно способно лице;  
− да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама;  

− да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из алинеје 2 овог члана;  

− да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;  

− да познаје област корпоративног управљања;  
− да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  
− да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке;  
− да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  
− да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то:  
6. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  
7. обавезно психијатријско лечење на слободи;  
8. обавезно лечење наркомана;  
9. обавезно лечење алкохоличара;  
10. забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 
4. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата: Стручна оспособљеност, 

знања и вештине кандидата оцењује Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац увидом у податке из 
пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
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односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу 
са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

 
5. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс подноси 

се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна 
жалба. 

 
6. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу: Ана 

Ђемровски, дипломирани правник, контакт телефон: 021/780-378, сваког радног дана од 8 
до 15 часова. 

 
7. Адреса за подношење пријаве на конкурс: Пријава на конкурс са прилозима се 

подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора Јавног 
предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић – НЕ ОТВАРАТИ“, 
поштом на адресу Општина Бачки Петровац, Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, Коларова 6 21470 
Бачки Петровац, или лично у писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац, која 
се налази у услужном центру у згради Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу ул. 
Коларова бр. 6. 

 
8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

− оверена фотокопија личне карте, односно очитана лична карта,  
− кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству, 
− извод из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;  
− уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”; 
− диплома о стручној спреми (и решење о признавању стране дипломе по потреби);  
− исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се 

доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се 
јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство); 

− исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице 
има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа);  

− исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова); 

− изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и 
материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да 
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

− уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:  
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 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  
 3. обавезно лечење наркомана;  
 4. обавезно лечење алкохоличара;  
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-67/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   др Јан Шуљан, с.р. 
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  70. 
  

Скупштина oпштине Бачки Петровац, на основу чл. 34. ст. 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 34. т. 10. Статута Општине Бачки 
Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), на својој 
XIV седници, одржаној дана 20.07.2017. године, доноси 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Члан 1. 
 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац (у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу: 
 

1. Милан Анушјак, дипл. инг. из Бачког Петровца – председник; 
2. Ана Ђемровски, дипл. прав. из Бачког Петровца – члан; 
3. Душан Рашета, дипл. прав. из Бачког Петровца – члан; 
4. Кристина Бенка, дипл. прав. из Бачког Петровца – члан;  
5. Растислав Лабат, дипл. прав. из Бачког Петровца – члан. 

 
Члан 2. 

 
Председник и чланови Комисијe из члана 1. овог решења именују се на период од 

три године од дана образовања Комисије. 
 

Члан 3. 
 

Задатак Комисије је да спроводи конкурсе за избор директора свих јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, у складу са Законом о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016), а на основу Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа и Огласа о јавном 
конкурсу за избор директора јавног предузећа. 
 

Члан 4. 
 

Члановима Комисије припада накнада за рад Комисије у складу са Одлуком о 
накнадама, путним трошковима и другим примањима одборника Скупштине општине, 
чланова Општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине (сталних и 
повремених), Општинског већа и  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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-68/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                               др Јан Шуљан, с.р. 
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   71. 
 

На основу чл. 17 ст. 7 Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. 
гласник РС”, бр. 52/2011) и чл. 39 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016 - испр.), чл. 32 т. 9 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чл. 34 т. 10 Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) Скупштина општине Бачки 
Петровац, на својој XIV  седници одржаној дана  20.07.2017.  године, донела је  
 

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“  
У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
I 

 
Разрешава се од дужности директора Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком 

Петровцу Јармила Стојимировић, професор словачког језика и књижевности из Бачког 
Петровца, Ул. оравска бр. 4,  закључно са 26.07.2017. године а због истека 
четворогодишњег мандата на који је именована Решењем Скупштине општине Бачки 
Петровац, бр. 011-85/2013-02, од 26.07.2013. године. 

 
 

II 
 

Ово решење oбјавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:   011-69/2017-02         
Дана:   20.07.2017. године         
Бачки Петровац         

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

                                др Јан Шуљан, с.р. 
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  72. 
 

На основу чл. 17 ст. 7 Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. 
гласник РС”, бр. 52/2011) и чл. 37 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016 - испр.), чл. 32 т. 9 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“,   бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чл. 34 т. 10 Статута Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац на својој XIV седници  одржаној дана  20.07.2017.  године   донела је  
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
 

I 
 
Именује се Ана Спевак, професор словачког језика и књижевности из Бачког 

Петровца, Ул. јармочна бр. 21, за вршиоца дужности директора Библиотеке „Штефан 
Хомола“ у Бачком Петровцу, на период од 27.07.2017. године до именовања директора на 
основу спроведеног јавног конкурса  а најдуже на период од годину дана, односно до 
27.07.2018. године. 
 

II 
 
 

Ово решење oбјавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:   011-70/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             др Јан Шуљан, с.р. 
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73. 

 
На основу чл. 34. т. 20. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине 

Бачки Петровац“, бр. 1/2014) а у вези са чл. 64. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. 
Гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015) Скупштина општине 
Бачки Петровац на својој XIV седници,  одржаној дана  20.07.2017. године, донела је  

 
   

Р   Е   Ш   Е  Њ  Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
 ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

I 
 
Милина Лабат, дипл. правник, начелница Општинске управе Општине Бачки 

Петровац, разрешава се дужности председника Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, именована 
решењем Скупштине Општине Бачки Петровац бр. 011-149/2016-02 од 26.10.2016. године. 

 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-61/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               др Јан Шуљан, с.р. 
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  74. 
 

На основу чл. 34. т. 20. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 1/2014) а у вези са чл. 64. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. 
Гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015) Скупштина општине 
Бачки Петровац на својој XIV  седници, одржаној дана 20.07.2017. године, донела је  

 
 

Р   Е   Ш   Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
I 

 
Ондреј Бовдиш, дипл. инг. руководилац Одељења за привреду, урбанизам, 

комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине Бачки 
Петровац, именује се за председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 
 

II 
 
Мандат именованог председника траје до истека мандата осталих чланова 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, који су на ову дужност именовани Решењем Скупштине 
Општине Бачки Петровац бр. 011-149/2016-02 од 26.10.2016. године. 

 
III 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-62/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               др Јан Шуљан, с.р. 
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   75. 
 

На основу чл. 34. т. 20. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 1/2014) а у вези са чл. 64. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. 
Гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015) Скупштина oпштине 
Бачки Петровац  на својој XIV седници, одржаној дана  20.07.2017. године, донела је  
 
 

Р   Е   Ш   Е  Њ  Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 
I 

 
Светослав Мајера, дипл. правник, секретар Скупштине Општине Бачки Петровац, 

разрешава се дужности члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, именован решењем 
Скупштине Општине Бачки Петровац бр. 011-149/2016-02 од 26.10.2016. године. 

 
II 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-64/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 др Јан Шуљан 
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76. 
 

На основу чл. 34. т. 20. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 1/2014) а у вези са чл. 64. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. 
Гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015) Скупштина oпштине 
Бачки Петровац на својој XIV  седници, одржаној дана  20.07.2017. године, донела је  
 
 

Р   Е   Ш   Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
I 

 
Јурај Галамбош, геодета РГЗ Службе за катастар непокретности из Бачког 

Петровца, именује се за члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 

 
II 
 

Мандат именованог члана траје до истека мандата осталих чланова Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, који су на ову дужност именовани Решењем Скупштине Општине Бачки 
Петровац бр. 011-149/2016-02 од 26.10.2016. године. 
 

III 
 

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

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-65/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               др Јан Шуљан, с.р. 
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 77. 

 
На основу чл. 54 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016 - одлука УС) и чл. 34 т. 10. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Сл. Лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина oпштине Бачки Петровац на 
својој XIV седници, одржаној дана 20.07.2017. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“ ГЛОЖАН 

 
 

I 
 

Разрешава се дужности чланa Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок 
Драгутин“ Гложан, Јарослав Кришка из Гложана, именован као представник локалне 
самоуправе Решењем Скупштине oпштине Бачки Петровац бр. 011-69/2014-02 од 
08.07.2014. године, пошто исти може да заступа интересе више структура. 

 
II 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-57/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              др Јан Шуљан, с.р. 
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78. 

 
На основу чл. 54 ст. 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016 - одлука УС) и чл. 34 т. 33 Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Сл. Лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина oпштине Бачки Петровац на 
својој XIV седници, одржаној дана 20.07.2017. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“ ГЛОЖАН 

 
 
I 

 
Именује се Јармила Корчок, предузетница из Гложана, Ул. ослободилачка 41,  за 

члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан, као представник 
локалне самоуправе. 

 
II 

 
Мандат именованог члана Школског одбора траје до истека мандата осталих 

чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан, који су на ову 
дужност именовани Решењем Скупштине oпштине Бачки Петровац бр. 011-69/2014-02 од 
08.07.2014. године. 

 
III 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“.  
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-58/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               др Јан Шуљан, с.р. 
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  79. 

На основу чл. 54 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016 - одлука УС) и чл. 34 т. 10. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Сл. Лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на 
својој XIV седници, одржаној дана 20.07.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ МАГЛИЋ 

 
 

I 
 

Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ 
Маглић, Милана Ђукић из Маглића, Ул. Симе Шолаје бр. 13, именована као представник 
локалне самоуправе Решењем Скупштине Општине Бачки Петровац бр. 011-44/2017-02 од 
09.06.2017. године, пошто иста може да заступа интересе више структура. 

 
II 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-59/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              др Јан Шуљан, с.р. 
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80. 
На основу чл. 54 ст. 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016 - одлука УС) и чл. 34 т. 33 Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Сл. Лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина oпштине Бачки Петровац на 
својој XIV  седници, одржаној дана 20.07.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ МАГЛИЋ 

 
 
I 

 
Именује се Немања Миљевић, мастер правник из Маглића, Ул. маршала Тита бр. 

28, за члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић, као представник 
локалне самоуправе. 

 
II 

 
Мандат именованог члана Школског одбора траје до истека мандата осталих 

чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић, који су на ову 
дужност именовани Решењем Скупштине општине Бачки Петровац бр. 011-71/2014-02 од 
08.07.2014. године. 

 
III 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“.  
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број:  011-60/2017-02         
Дана:  20.07.2017. године         
Бачки Петровац         
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              др Јан Шуљан, с.р. 
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  81. 
 

На основу члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),  Скупштина општине Бачки 
Петровац на својој XIV  седници  одржаној 20.07.2017.  године,  д о н е л а   ј е  
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
СТАТУТА МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА  

 
 
I 
 
 

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја 
војвођанских Словака, донете на 12. седници Управног одбора Музеја војвођанских 
Словака дана 13.04.2017. године. 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-54/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године 
Бачки Петровац 
 
                                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                         др Јан Шуљан, с.р. 
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  82. 
 

На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац - пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. 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 2017. 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 2017. годину, 
који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Кулпин на седници одржаној дана 
31.03.2017. године. 
 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 

Број: 011-55/2017- 02 
Дана: 20.07.2017. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                      др Јан Шуљан, с.р. 
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  83. 
 

На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац - пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац на својој XIV седници  одржаној дана 20.07.2017. 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 2017. 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 2017. 
годину, који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Маглић на седници одржаној 
дана 03.03.2017. године. 
  

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 

Број: 011-56/2017-02 
Дана: 20.07.2017. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      др Јан Шуљан, с.р. 
  
 
 
 
 
 



  Страна  37 од 59   24. јула  2017.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  6 

 
 
  84. 
               
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  
Општина Бачки Петровац 
Скупштина општине 
Стручна Комисија за израду  
Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 
у државној својини 
у општини Бачки Петровац 
Број: 320-4-12/2017 
Датум: 28.06 2017. године 
Бачки Петровац 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник 
РС”, број 16/2017), Стручна Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Бачки Петровац, општине Бачки 
Петровац, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава: 

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног 
објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда 
који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу 
најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за 
гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право 
пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и 
налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), 
 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на 
пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бачки Петровац за 
2018. годину, до дана 31. октобра 2017. године. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 
 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 
власништва над пољопривредном инфраструктуром je : 
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1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над 
пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно 
одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);  

2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром: 
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру 
која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне 
самоуправе)и/или 
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу 
Законом о рачуноводству за правно лице, за и пољопривредну нфраструктуру која 
није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац 
захтева) и/или 
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на 
инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након 
јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца 
захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у 
складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева). 

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац 
захтева); 
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа 
по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. 
септембра 2017. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне 
инспекције, односно ветеринарске инспекције. Записник Републичке 
пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 
31. октобра 2017. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске 
парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за 
наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 
пластеника, као и рода воћњака и винограда.); 

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне 
самоуправе); 

 
II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 

сточарства je: 
 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране 
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац 
захтева);  

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне 
самоуправе); 

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, 
односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних 
грла: 

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-
Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-
Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет 
Нови Сад-Департман за сточарство – за Регистровано пољопривредно 
газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева); 
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б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за Регистровано 
пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља 
подносилац захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број 
условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе 
лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за 
земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се 
подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља 
подносилац захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података 
код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива; 

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког 
лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, 
прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи: 

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног 
земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,  

- списак повезаних лица. 
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, 
отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште 
на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице 
и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или 
гласова)  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 
пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на 
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља 
јединица локалне самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 
пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем 
захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица 
из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )                                
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту 

(уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво 
пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази 
објекат, односно животиње. 

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица 
локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2017. године. 

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег 
закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине 
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је 
утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у 
складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник 
РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015), 

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да 
гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног 
органа који издаје исправу.  
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Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку 
врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3. 

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву 
годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство 
обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње 
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног 
плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права 
пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само 
за тако утврђену површину земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у 
просторијама Услужног центра Општинске управе општине Бачки Петровац, улица 
Коларова, бр. 6. или са сајта www.backipetrovac.rs  

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. 
октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен. 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или 
поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2018. 
годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2018. 
годину“, за Стручну Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Бачки Петровац, за територију 
општине Бачки Петровац, на адресу: Општинска управа општине Бачки Петровац ул. 
Коларова бр. 6. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца 
захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ондреј 
Бовђиш, телефон: 021/780-378 лок. 109., email: privreda@backipetrovac.rs или лично у 
просторијама Општинске управе општине Бачки Петровац улица Коларова, бр. 6., на 
приземљу канцеларија бр. 7. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, интернет 
страници општине Бачки Петровац: www.backipetrovac.rs и огласним таблама месних 
канцеларија на територији општине Бачки Петровац. 

 
 
 
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                          СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 
                                                                                          Ондреј Бовђиш, дипл.инг.маш., с.р., 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.backipetrovac.rs/
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  85. 
 
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  
Општина Бачки Петровац 
Скупштина општине Бачки Петровац 
Стручна Комисија за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 
у општини Бачки Петровац  
Број: 320-4-13/2017 
Датум: 28.06.2017. године 
Бачки Петровац 
 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 
62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник 
РС”, број 16/2017), Стручна Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Бачки Петровац (у даљем тексту: 
Комисија) општине Бачки Петровац, расписује јавни позив којим обавештава: 

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe 
да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 
хектара; 

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и 
установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење 
површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена 
делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара; 

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; 
 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бачки Петровац за 
2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.  
 
Потребна документација: 

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од 
стране одговорног лица  

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице 
(не старији од шест месеци); 

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној 
својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о 
пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије. 
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 Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у 
неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Бачки 
Петровац задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или 
оверене копије достављене документације. 
 
 Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у 
просторијама Услужног центра Општинске управе општине Бачки Петровац, улица 
Коларова бр. 6., или са сајта www.backipetrovac.rs 
 
 Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. 
октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног. 
 
 Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници 
општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. 
годину“ за Стручну Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљиштау општини Бачки Петровац, на територији 
општине Бачки Петровац за 2018. годину, на адресу: Општинска управа општине Бачки 
Петровац ул. Коларова бр. 6.  На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца 
захтева. 
 
 Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ондреј 
Бовђиш, телефон: 021/780-378 локал 109., email: privreda@backipetrovac.rs или лично у 
просторијама Општинске управе општине Бачки Петровац улица Коларова бр. 6. на 
приземљу канцеларија бр. 7. 
 
 Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, интернет 
страници општине Бачки Петровац: www.backipetrovac.rs и огласним таблама месних 
канцеларија општине Бачки Петровац. 
 
                                                                                             
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                      СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 
                                                                                                     Ондреј Бовђиш, дипл.инг.маш., с.р., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.backipetrovac.rs/
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   86. 
 
 На основу члана 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон., 103/2015 и 99/2016) и члана 14. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2017. 
годину («Сл. лист Општине Бачки Петровац» бр. 20a/2016 ) након разматрања предлога 
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Oпштине Бачки 
Петровац на својој 23. седници одржаној дана 30.05.2017. 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 

2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 4 -, програмска активност 
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 - 
Текућа буџетска резерва о д о б р а в а    с е   употреба средстава у износу 81.000,00 динара 
за отварање нове позиције и  апропријације у разделу 4, глава 1 – ОПШТИНСКА УПРАВА , 
програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност :0602-0001: 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, и то: отварање  позиције 157.1, 
ек. класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине,  за  обезбеђивање 
неопходних средстава за реализацију Протокола о сарадњи у области просторног и 
урбанистичког планирања односно реализацију одлуке о суоснивању Завода . 
 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење 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: 016-4/185-2017                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
Датум: 30.05.2017. године                                                                 ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
Бачки Петровац                                                                                                           Срђан Симић, с.р.                                                     
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  87. 
 
 На основу члана 69. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон., 103/2015 и 99/2016) и члана 14. Одлуке о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2017. 
годину («Сл.лист Oпштине Бачки Петровац» бр. 20a/2016 ) након разматрања предлога 
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Oпштине Бачки 
Петровац на својој 23. седници одржаној дана 30.05.2017. године једногласно је донело 
следеће 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 4 -, програмска активност 
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 - 
Текућа буџетска резерва о д о б р а в а    с е   употреба средстава у износу 1.000.000,00 
динара за отварање нове позиције и  апропријације у разделу 4, глава 1 – ОПШТИНСКА 
УПРАВА , програм 9 – Основно образовање, пројекат:2002 – П2  Адаптација објекта 
основне школе са заменом столарије – ОШ „Јан Чајак“,  Бачки Петровац, и то: отварање 
позиције 84/2, ек. класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за обезбеђивање 
неопходних средстава за реализацију пројекта. 
 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење 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: 016-4/186-2017                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К  
Датум: 30.05.2017. године                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бачки Петровац                                                                                                         Срђан Симић, с.р.                                                      
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  88. 
 

На основу чл. 19 ст. 1 т. 3 и чл. 27 ст. 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), као и чл. 5 ст. 4 т. 3 
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2012), Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 26. седници, одржаној дана 21.06.2017. године, 
донело је 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Члан 1 
 
Општина Бачки Петровац даје на коришћење непокретности уписане у зкњ. ул. 

бр.1895 КО Бачки Петровац, и то: изграђено грађевинско земљиште површине 09а 92м2 – 
парц. бр. 75 и кућу у селу сагр. на парц. бр. 75, обе у јавној својини Општине Бачки 
Петровац, у корист ЈКП-а „Прогрес“ Бачки Петровац, чији је оснивач Општина Бачки 
Петровац, а за потребе обављања своје делатности. 
 

Члан 2 
 
 ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац дужно је да води евиденцију о непокретностима у 
јавној својини које користи и да те податке доставља имовинско-правној служби Општине 
Бачки Петровац у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о евиденцији 
непокретности у јавној својини. 
 

Члан 3 
 
Између Општине Бачки Петровац и ЈКП-а „Прогрес“ Бачки Петровац закључиће се 

уговор о давању на коришћење предметних непокретности, којим ће се ближе регулисати 
међусобни односи. 
 

Члан 4 
 

На основу уговора из члана 3 овог решења на предметним непокретностима ће се 
уписати корисник код органа надлежног за вођење евиденције непокретности и правима 
на њима. 

 
Члан 5 

 
Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 
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Члан 6 

 
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

Број: 016-4/215-2017 
Дана: 21.06.2017. године 
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К        

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                 Срђан Симић, с.р. 
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  89. 
 

На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС”, број 68/2015), члана 32. тачка 6. а у вези члана 20. тачка 13. 
Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 
101/2016-др. закон), члана 34. Статута Oпштине Бачки Петровац - прећишћени текст  
(„Службени лист Oпштине Бачки Петровац“, бр.1/2014) и члана 17. Одлуке о такси превозу 
путника на територији Oпштине Бачки Петровац („Службени лист Oпштине Бачки 
Петровац“, бр. 3/2017) Општинско веће Oпштине Бачки Петровац на својој 26. седници 
одржаној дана 21.06.2017. године донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Овим Решењем одређују се такси стајалишта која се могу користити за такси 

превоз путника на територији општине Бачки Петровац. 
 

Члан 2. 
 

За такси превоз путника одређују се следећа такси стајалишта:  
 

У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ: 
 

1. Стајалиште у Улици Руда Хрубика у близини раскрснице са Улицом првомајском 
(једно паркинг место); 

2. Стајалиште у Улици народне револуције - од раскрснице са Улицом 14. ВУСБ, 
државни пут IIА реда (два паркинг места према пијаци); 

3. Стајалиште у Улици новосадској, на паркингу код „Врбаре“ (једно паркинг место); 
4. Стајалиште код Аквапарка „Петроланд“ (2 паркинг места); 

 
У ГЛОЖАНУ: 

 
1. Стајалиште у Улици Људевита Дудка код постојећег паркиралишта у близини 

раскрснице са Улицом маршала Тита (једно паркинг место); 
 

У КУЛПИНУ: 
 

1. Стајалиште у Улици школској, код евангелистичке цркве (једно паркинг место); 
 

У МАГЛИЋУ: 
 

1. Стајалиште у Улици маршала Тита у центру код постојећег паркиралишта (једно 
паркинг место). 
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Члан 3. 
 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о одређивању 
стајалишта за  ауто-такси превоз ("Сл. лист Општине Бачки Петровац '',  бр. 15/2012). 

 
 

Члан 4. 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

Број: 016-4/220-2017 
Дана: 21.06.2017. године 
Бачки Петровац                      П Р Е Д С Е Д Н И К  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                Срђан Симић, с.р. 
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  90. 
 
 На основу члана 94. став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(“Службени гласник РС'', број 68/2015) и члана 25. став 4. a у вези члана 37. став 3. Одлуке 
о такси превозу путника на територији општине Бачки Петровац (“Службени лист Oпштине 
Бачки Петровац“, бр. 3/2017) Општинско веће Oпштине Бачки Петровац на својој 26. 
седници одржаној дана 21.06.2017. године донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗA ПУТНИКА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  

 
 

Члан 1. 
 

Овим Решењем утврђује се цена такси превоза на територији општине Бачки 
Петровац, по следећим тарифама: 

 
Редни бр. Назив Тарифа I Тарифа II Тарифа III 

1. Старт 80,00 80,00 80,00 
2. Вожња по километру 60,00 70,00 90,00 
3. Чекање по часу 500,00 500,00 500,00 
4. Пртљаг (осим личног) 50,00 50,00 50,00 

 
 

 Тарифа I обухвата превоз на ужем подручју општине Бачки Петровац од 06:00 до 
22:00 часа. 
 

Тарифа II обухвата превоз на ужем подручју општине Бачки Петровац од 22:00 до 
06:00 часа. 

 
Тарифа III обухвата превоз ван територије општине Бачки Петровац. 
 
 

Члан 2. 
 

 Такси превозник дужан је да донесе ценовник, у складу са ценама из члана 1. овог 
Решења и да га достави Одељењу за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и 
инспекцијске послове Oпштинске управе Oпштине Бачки Петровац на оверу. 
 
 

Члан 3. 
 

Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са ценовником. 
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Члан 4. 

 
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Општине Бачки Петровац''. 
  

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Број: 016-4/219-2017 
Дана: 21.06.2017. године 
Бачки Петровац                      П Р Е Д С Е Д Н И К  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                Срђан Симић, с.р. 
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   91. 
 

На основу члана 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(''Службени гласник РС'' број 68/2015), и члана 4. став 1. a у вези члана 37. став 1. Одлуке о 
такси превозу путника на територији Oпштине Бачки Петровац (“Службени лист Oпштине 
Бачки Петровац“, бр. 3/2017) Општинско веће Oпштине Бачки Петровац на својој 26. 
седници, одржаној дана 21.06.2017. године, донело је  
 

П Р О Г Р А М 
 

ОПТИМАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗA ПУТНИКА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Овим Програмом, у складу са саобраћајно-техничким условима, које је сачинило 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 
Општинске управе Општине Бачки Петровац, број 220-31/2017-04 од 24.05.2017. године, 
дефинише се оптимално организовање такси превоза на територији општине Бачки 
Петровац. 

Члан 2. 
 

У складу са чланом 1. овог Програма, утврђује се да за период од 2017. до 2021. 
године оптималан број такси возила на територији општине Бачки Петровац износи 20 
возила. 

Члан 3. 
 

 Слободно место према важећем Програму организовања такси превоза попуњава 
се по редоследу подношења захтева за издавање одобрења за обављање такси превоза. 
 

Члан 4. 
 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
Општине Бачки Петровац''. 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Број: 016-4/218-2017 
Дана: 21.06.2017. године 
Бачки Петровац                      П Р Е Д С Е Д Н И К  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                Срђан Симић, с.р. 
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 92. 
 

На основу члана 177. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), Жалбена комисија 
Општине Бачки Петровац на својој седници одржаној дана 16. јуна 2017. године 
једногласно је донела следећи,    

 
 

ПОСЛОВНИК   О  РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ 
 

 
Члан 1. 

 
Овим пословником уређују се начин рада Жалбене комисије Општине Бачки 

Петровац (у даљем тексту: Комисија) и друга питања значајна за њен рад. 
 

Члан 2. 
 

Комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама 
службеника. 

Члан 3. 
 

Комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о 
њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 
 

Члан 4. 
 

Комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 
 

Члан 5. 
 

Комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана, од којих је један 
председник Комисије. 

Члан 6. 
 

Седиште Комисије је у Бачком Петровцу, у ул. Коларова број 6. 
 

Члан 7. 
 

Председник представља Комисију; сазива седнице Комисије и њима председава, 
потписује акте које доноси Комисија; стара се о томе да Комисија обавља своје послове 
сагласно прописима и благовремено; стара се о примени овог пословника и обавља друге 
послове одређене овим пословником. 
 

Члан 8. 
 

Комисија ради и одлучује о питањима из своје надлежности на седницама. 
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Председник сазива седницу писменим позивом, по правилу, најмање три дана пре 
њеног одржавања.  

Позив садржи редни број седнице, дан, време и место њеног одржавања. 
Уз позив члановима  достављају се предлог дневног реда и материјали за седницу. 
Изузетно, када постоје оправдани разлози за хитно поступање, седница се може 

сазвати у року краћем од три дана, а материјали се могу доставити члановима  и пред 
почетак седнице. 

Комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
 

Члан 9. 
 

Пошто председник отвори седницу, утврђује се њен дневни ред. Сваки члан може 
да предложи измене или допуне дневног реда. 

Потом, председник ставља на гласање измењени или допуњени предлог дневног 
реда. 

Изузетно, председник може да предлаже измене или допуне дневног реда до 
краја седнице. 

Ако се дневни ред мења, прво се одлучује о предлогу да се нека тачка повуче с 
дневног реда, а потом о предлогу да се дневни ред допуни. 

Предложени дневни ред може да се допуни, ако су разлози за то настали пошто је 
седница већ била сазвана и ако су чланови упознати с материјалом који је с тим у вези. 

Пошто се утврди дневни ред седнице усваја се записник с претходне седнице. 
Члан може да стави примедбе на записник, писмено пре седнице или усмено на 

самој седници. 
О примедбама одлучује Комисија закључком. 

 
Члан 10. 

 
О свакој седници Комисије  води се записник, који се члановима доставља заједно 

са предлогом дневног реда за наредну седницу. 
У записник се уписује: редни број и датум седнице, ко је председавао седници, 

време почетка и завршетка седнице, , дневни ред седнице и одлуке о свакој тачки дневног 
реда. 

Записник потписују председавајући седнице и сарадник за скупштинске и 
персоналне послове  у  Служби  Скупштине општине. 
 

Члан 11. 
 

 Председник или члан Комисије који се противи одлуци Комисије, делу одлуке или 
образложењу одлуке Комисије, има право на издвојено мишљење засновано на 
аргументима које је изнео у току већања о предлогу одлуке. 
 Издвојено мишљење из става 1. овог члана председник или члан Комисије је 
дужан да најави на седници Комисије одмах након доношења одлуке. 
 Издвојено мишљење се прикључује спису предмета ако председник или члан 
Комисије достави писмено образложење издвојеног мишљења најкасније у року од осам 
дана од дана доношења одлуке Комисије. 
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Члан 12. 
 

Комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема. 
 

Члан 13. 
 

На интернет презентацији јединице локалне самоуправе објављују се мишљења о 
питањима, која су најчешће предмет одлучивања Комисије, у складу са прописима о 
заштити података о личности. 

Чланови Комисије су дужни да сва мишљења, у складу са прописима о заштити 
података о личности доставе службенику Општинске управе Општине Бачки Петровац у 
чијем делокругу послова је ажурирање интернет презентације Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 14. 
 

Председник или члан Комисије ће бити изузет од вршења дужности у 
појединачном жалбеном поступку уколико постоји лични интерес који он, или с њиме 
повезано лице, може имати у вези са одлуком у чијем доношењу учествује. 

Решење о изузећу члана Комисије доноси председник комисије. 
Решење о изузећу председника Комисије доноси Општинско веће Општине Бачки 

Петровац. 
Против решења о изузећу жалба није допуштена, али може да се покрене управни 

спор. 
Овим одредбама се не ограничава примена правила о изузећу прописана законом 

којим се уређује општи управни поступак. 
 

Члан 15. 
 

Комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском 
већу Општине Бачки Петровац и то најкасније до 15. фебруара текуће године за претходну 
годину. 

Члан 16. 
 

Члану Комисије дужност члана Комисије престаје кад протекне време на које је 
именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када 
буде разрешен. 

Члан 17. 
 

Председник Комисије и члан Комисије разрешава се ако несавесно врши своје 
дужности или ако је осуђен на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини недостојним дужности у Комисији. 
 

Члан 18. 
 

Комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа. 
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Комисија има печат округлог облика, пречника 40 мм, са следећим текстом 
исписаним у концентричним круговима: 

 
- први ред: Република Србија, 
- други ред: Аутономна Покрајина Војводина, 
- трећи ред: Општина Бачки Петровац, 
- четврти ред: Жалбена комисија Општине Бачки Петровац, 
- у средини печата је грб Републике Србије. 

 
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом и на словачком 

језику. 
Члан 19. 

 
Стручно-техничке и административне послове за Комисију врши сарадник за 

скупштинске и персоналне послове  у  Служби  Скупштине општине. 
 

Члан 20. 
 

Пословник се мења и допуњује одлуком. 
Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника може поднети сваки члан 

Комисије. 
Предлог се подноси у облику у коме се доноси одлука и мора бити образложен. 

 
Члан 21. 

 
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 

табли а објављује се у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.  
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 016-4/385-2016-2 
Дана: 16. јуна 2017.год. 
Бачки Петровац                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                   ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 
                                                                                                    Владислав Тарноци, дипл. прав., с.р. 
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  93. 
 
Комисија за спровођење 
избора чланова Савета МЗ 
Број: 18-25/17 
Датум: 02.06.2017. године 
Г л о ж а н 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГЛОЖАН 
 

                        На основу члана 19. Сатута Месне заједнице Гложан (’’Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 2/2010, 2/2011), Одлуке председника Скупштине општине 
Бачки Петровац о поновном расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице 
Гложан, на мандатни период 2017. – 2021. године („Службени лист општине Бачки 
Петровац’’ број 3/2017), дана 21. маја 2017. године спроведени су избори за чланове 
Савета Месне заједнице Гложан за мандатни период од 2017 до 2021. године. 
                        Изборе за чланове Савета Месне заједнице Гложан спроводила је Комисија за 
спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан коју је својим Решењем 
именовала Скупштина општине Бачки Петровац (‘Службени лист општине Бачки Петровац’’ 
број 3/2017 ), у следећем саставу: 
   1. Јан Хуђан, Гложан, Јозефа Марчока Драгутина 38 – председник, 
   2. Ана Дорча, Гложан, Масарикова 2 – заменица председника, 
   3. Марија Топољски, Гложан, М. Тита 72 – члан, 
   4. Павел Шранка, Гложан, Партизанска 16 – заменик члана, 
   5. Ивана Муртин, Гложан, М. Тита 113 – члан, 
   6. Саша Рекић, Гложан, Јозефа Марчока Драгутина 39 – заменик члана, 
   7. Јарослав Пагач, Гложан, Вељка Влаховића 23 – члан, 
   8. Никола Гостовић, Гложан, Јанка Хрубика 1/а – заменик члана, 
   9. Зденка Димитриов, Гложан, Лењинова 1 –  члан, 
 10. Јан Краљовски, Гложан, Маршала Тита 25 - заменик члана 
 
                        На изборима за чланове Савета Месне заједнице Гложан одржаним 21. маја 
2017. године било је 23 кандидата за члана Савета Месне заједнице Гложан. 
 
                        Након спроведеног гласања 21. маја 2017. године на два бирачка места и 
примљеног изборног материјала од два бирачка одбора, Комисија за спровођење избора 
чланова Савета Месне заједнице Гложан, на својој седници одржаној дана 21. маја 2013. 
године,  записнички је утврдила извештај и резлутате гласања за избор чланова Савета 
Месне заједнице Гложан на изборима одржаним 21. маја 2017. године: 
 

I 
 
                        Комисија за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан је 
утврдила да није било повреда одредби Статута Месне заједнице Гложан и других прописа 
који се односе на избор чланова Савета Месне заједнице Гложан и није поништила 
гласање ни на једном бирачком месту. 
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II 
 
                        На основу примљеног изборног материјала, Комисија за спровођење избора 
чланова Савета Месне заједнице Гложан утврдила је да су следћи резлутати гласања за 
избор чланова Савета Месне заједнице Гложан: 
 
- да је према Изводу из бирачког списка има укупно 1763 уписаних бирача. 
- да је укупан број бирача који су гласали на Бирачком месту 852. 
- да је укупан број бирача који су гласали ван Бирачког места 11. 
- да је укупан број бирача који су гласали 863. 
- да је примљено 1763 гласачких листића, 
- да је неупотребљених 900 гласачких листића, 
- да је неважећих 18 гласачких листића, 
- да је важећих 845 гласачких листића,        
- да су од укупно важећих гласачких листића, кандидати за чланове Савета Месне 
заједнице 
  Гложан добили следећи број гласова 
 

рб. Презиме и име 
год. 
рођ. занимање 

адреса 
пребивалишта 

број 
гласова 

  1. Бађан Павел 1944 пензионер Гложан, Ослободителска 14 276 
  2. Бенко Јан 1961 пољопривредник Гложан, Ослободителска 24 227 
  3. Димитров Дејан 1975 доктор медицине Гложан, Лењинова 1 284 
  4. Добрикова Катарина 1987 менаџер Гложан, Масарикова 8 193 
  5. Дудок Људовит 1989 радник Гложан, Вељка Влаховића 113 159 
  6. Жембери Павел 1956 предузетник Гложан, Маршала Тита 96 338 
  7. Захорец Ондреј 1960 радник Гложан, Вељка Влаховића 111 188 
  8. Зеленак Станислав 1989 радник Гложан, Маршала Тита 54 150 
  9. Колар Јан 1966 машин. техничар Гложан, J.M. Драгутина 52 183 
10. Корчок Јармила 1973 фризерка Гложан, Ослободителска 41 145 
11. Корчок Павел 1991 пољопривредник Гложан, Маршала Тита 121 272 
12. Кудрон Мирослав 1975 пољопривредник Гложан, Масарикова 16 196 
13. Кукучка Зузана 1959 наставник Гложан, Михала Пагача 98 301 
14. Ловас Павел 1967 предузетник Гложан, Владка Витеза 11 258 
15. Мацко Јарослав 1973 пољопривредник Гложан, Ј.М.Драгутина 40 300 
16. Молнар Јан 1988 пољопривредник Гложан, Масарикова 12 162 
17. Рекић Бранка 1976 домаћица Гложан, Ј.М. Драгутина 39 270 
18. Ступавски Ондреј 1938 пољопривредник Гложан, Михала Пагача 84 187 
19. Фекете Ондреј 1966 пољопривредник Гложан, Маршала Тита 90 238 
20. Хлебјан Јарослав 1974 радник Гложан, Вељка Влаховића 28 247 
21. Хуђан Бранислав 1988 професор Гложан, Вељка Влаховића 27 320 
22. Цигановић Милан 1978 радник Гложан, Маршала Тита 54 150 
23. Червенак Јелена 1956 пензионер Гложан, Масарикова 2 280 
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III 
 
                        Чланови Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице 
Гложан нису имали примедбе на утврђивање резлутата избора чланова Савета Месне 
заједнице Гложан. 

IV 
 
                        На основу члану 24. став 4. Статута Месне заједнице Гложан и основу 
утврђеног броја добивених гласова, Комисија за спровођење избора чланова Савета 
Месне заједнице Гложан констатује да су за чланове Савета Месне заједнице Гложан на 
мандатни период од 2017. до 2021. године изабрани следећи кандидати: 
 
1. Жембери Павел 1956 предузетник Гложан, Маршала Тита 96 
2. Хуђан Бранислав 1988 професор Гложан, Вељка Влаховића 27 
3. Кукучка Зузана 1959 наставник Гложан, Михала Пагача 98 
4. Мацко Јарослав 1973 пољопривредник Гложан, Јозефа Марчока Драгутина 40 
5. Димитров Дејан 1975 доктор медицине Гложан, Лењинова 1 
6. Червенак Јелена 1956 пензионер Гложан, Масарикова 2 
7. Бађан Павел 1944 пензионер Гложан, Ослободителска 14 
8. Корчок Павел 1991 пољопривредник Гложан, Маршала Тита 121 
9. Рекић Бранка 1976 домаћица Гложан, Јозефа Марчока Драгутина 39 

 
                        Сходно члану 24. став 8. Статута Месне заједнице Гложан Комисије за 
спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан, издала је изабраним 
члановима Савета Месне заједнице Гложан Уверење о избору за члана Савета Месне 
заједнице Гложан.          
                                                                        V 
 
                        На I. – конститутивној седници Савета Месне заједнице Гложан, одржаној 
дана 02. јуна 2017. године за председника Савета Месне заједнице Гложан на мандатни 
период од 2017. до 2021. године изабран је Павел Жембери, рођен 1956 године, 
предузетник са пребивалиштем у Гложану, Улица маршала Тита бриј 96 а за заменика 
председника Савета Месне заједнице Гложан на мандатни период од 2017. до 2021. 
године изабран је Бранистав Хуђан, рођен 1988. године, професор са пребивалиштем у 
Гложану,  Улица Вељка Влаховића број 27. 
 

VI 
 
                         Извештај о резлутатима гласања за чланове Савета Месне заједнице Гложан 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бачки Петровац''.  
 
 
 
 

     П р е д с е д н и к 
Комисије за спровођење избора чланова 
      Савета Месне заједнице Гложан 

                    Јан  Хуђан, с.р. 
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