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I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 
 
89. - Štatút Obce Báčsky Petrovec, 
 
90. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky 

Petrovec, 
 
91. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Predškolskej ustanovizne 

Včielka Báčsky Petrovec, 
 
92. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre hospodárstvo, 
 
93. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre spoločenské činnosti, 
 
94. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery, 
 
95. - Rozhodnutie o voľbe  členov Komisie pre podania a sťažnosti, 
 
96. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre prenajímanie stavebného pozemku, 
 
97. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre udelenie  Ceny obce a Osobitného  

verejného uznania obce, 
 
98. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Komisie pre administratívno-mandátne 

otázky, 
 
99. - Rozhodnutie  o voľbe nového člena Komisie pre administratívno-mandátne 

otázky, 
 

II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
100. - Rozhodnutie o dočasnom  určovaní koeficientov pre vypočitovanie platov  

námestníkov  predsedu obce.  



     89. 
Podľa článku 191 odsek 1 Ústavy Republiky Srbsko (Službeni glasnik RS, č. 

98/2006), článku 32 odsek 1 bod 1 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, 
č. 129/2007) a článku 20 odsek 1 bod 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník      
Báčsky Petrovec, č.   5/2002 a  9/2004), Zhromaždenie  obce Báčsky Petrovec na svojom 
III. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2008,   s c h v á l i l o  
 

Š  T  A T  Ú  T 
OBCE  BÁČSKY  PETROVEC 

 
I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 
Predmet úpravy 

 
Článok 1 

 
 Tento štatút v súlade so zákonom, upravuje  práva a povinnosti Obce Báčsky 
Petrovec (v ďalšom texte: obec), spôsob, podmienky a formy ich uskutočňovania, tvary 
a inštrumenty uskutočňovania ľudských a menšinových práv v obci, počet výborníkov 
Zhromaždenia obce, organizáciu a prácu orgánov, spôsob účasti občanov v spravovaní 
a rozhodovaní o úkonoch z príslušnosti obce, zakladanie a činnosť miestneho 
spoločenstva a iných foriem miestnej samosprávy, ako i iné otázky významné pre obec.  
 

Postavenie obce 
 

Článok 2 
 

 Obec je základná územná jednotka, v ktorej sa uskutočňuje lokálna samospráva 
v súlade s Ústavou, zákonom a týmto štatútom. 
 Právo občanov na lokálnu samosprávu uskutočňuje sa priamo alebo  
prostredníctvom  slobodne zvolených predstaviteľov, spravovaním  verejných prác 
v priamom záujme, spoločnom alebo všeobecnom  záujme pre lokálnu samosprávu, 
v súlade s Ústavou, zákonom a týmto štatútom.  
 Obec je v zložení  Republiky  Srbsko, v rámci územia Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny.  

Článok 3 
 
 Zakladanie  a rozpustenie obce ako jednotky lokálnej samosprávy, určovanie jej 
územia a sídla, menenie  hraníc a sídla obce upravuje sa zákonom, s vopred  zadováženou 
mienkou občanov prostredníctvom poradného referenda, zhromaždenia obce ako 
i príslušného orgánu autonómnej pokrajiny. 
 

Územie 
 

Článok 4 
 
 Územie obce tvoria osady, ktoré  patria do jej zloženia, a to: Báčsky Petrovec 
(osídlenie mestského charakteru), Hložany,  Kulpín a Maglić s územiami rovnomenných 
katastrálnych obcí.   
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Článok 5 
 
 O prácach obce  rozhodujú občania pod podmienkami a na spôsob  určený 
Ústavou, zákonom a týmto Štatútom. 
 

Status právnickej osoby 
 

Článok 6 
 
 Obec  má status právnickej osoby. 

Sídlo obce je v Báčskom Petrovci, Ulica Kollárova č. 6. 
 

Pečiatka 
 

Článok 7 
 
 Orgány obce majú pečiatku okrúhleho tvaru s vypísaným nasledujúcim textom: 

- prvý rad: Republika Srbsko, 
- druhý rad: Autonómna pokrajina Vojvodina, 
- tretí rad: Obec Báčsky Petrovec, 
- štvrtý rad: názov  orgánu obce, 
- v strede pečiatky: erb Republiky Srbsko. 
Text pečiatky vypisuje sa v jazykoch  a písme, ktoré sú v úradnom používaní 

v Republike Srbsko a v obci,  zhotovený v súlade s Ústavou a zákonom.  
Priemer pečiatky obce je  40 až 60 mm.  

 
Symboly obce a ich použitie 

 
Článok 8 

 
 Obec má svoje symboly (erb a zástavu) a svoj sviatok, 
 Symboly obce môžu byť vyvesené iba vedľa  štátnych symbolov.  
 V úradných  miestnostiach obce môžu byť vyvesené iba štátne symboly, symboly 
AP Vojvodiny, erb a zástava obce a symboly národnostných menšín, ktorých jazyk je 
v úradnom používaní na území obce. 
 Symboly obce, spôsob ich používania a sviatok obce sa určujú osobitným 
uznesením Zhromaždenia obce. 
 Osady v obci môžu si určiť svoje symboly (erb a zástavu) a svoj sviatok, na ktoré  
predbežný súhlas poskytujú orgány obce.  
 Zhromaždenie obce doručuje Štatút  a iné akty, ktorými sa upravujú symboly 
a sviatky z odsekov 1 a 5 tohto článku príslušnému ministerstvu s cieľom poskytovania 
predbežného súhlasu.  

 
Jazyk a písmo 

 
Článok 9 

 
 Na území obci je v úradnom používaní  srbský jazyk, cyrilské a latinské písmo a 
slovenský jazyk a jeho písmo. 
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Sviatok obce 
 

Článok 10 
 

 Obec má svoj sviatok. 
 Sviatok obce upravuje sa osobitným uznesením Zhromaždenia obce.  
 

Ceny a verejné uznania 
 

Článok 11 
 
 V obci sa na spôsob a za podmienok  stanovených  osobitým uznesením 
Zhromaždenia obce môžu udeľovať ceny a iné verejné uznania, udeľovať hodnosť  
čestného občana obce, vyhlasovať iné mestá a jednotky lokálnej samosprávy za bratské, 
ustanovovať iné tvary uznania a spolupráce, v súlade so zákonom.  
 Cena a uznania obce udeľujú sa  spravidla v sviatok obce –  Deň obce. 
 

Určovanie názvov ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád 
 

Článok 12 
 

 Obec určuje názvy ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád na svojom území 
osobitným uznesením, s predbežným súhlasom ministerstva príslušného pre práce 
lokálnej samosprávy.  
 V postupe zmeny  názvov ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád zabezpečuje 
sa mienka Národnostnej rady  slovenskej národnostnej menšiny.  
 

Verejnosť práce 
 

Článok 13 
 
 Práca obce je verejná. 

Verejnosť práce a oboznamovanie občanov  sa bližšie určuje osobitným 
uznesením Zhromaždenia obce v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 

Majetok obce 
 

Článok 14 
 Obec má svoj majetok. 
 Majetok obce samostatne spravujú a s ním nakladajú orgány obce v súlade so 
zákonom. 
 
 II.     PRÍSLUŠNOSTI OBCE 
 

Článok 15 
 
 Obec koná práce zo svojej príslušnosti, určené Ústavou a zákonom, práce z rámca 
prác a povinností republiky, ktoré sú jej zákonom zverené, ako i práce, ktoré jej zverí 
autonómna pokrajina svojím uznesením.  
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1. Základné práce obce 
 

Článok 16 
 
 Obec prostredníctvom svojich orgánov, v súlade s Ústavou a zákonom: 
 

1) vynáša  program  rozvoja; 
2) vynáša územný plán obce; 
3) vynáša urbanistické plány; 
4) vynáša rozpočet a schvaľuje záverečný účet; 
5) určuje sadzby základných príjmov obce a spôsob a meradlá pre určovanie výšky 

lokálnych poplatkov a úhrad; 
6) upravuje a zabezpečuje vykonávanie a rozvoj  komunálnych činností 

(prečisťovanie a distribúciu vody, prečisťovanie a odvádzanie atmosférických 
a odpadových vôd, výrobu a zásobovanie parou a teplou vodou, linkovú mestskú 
a prímestskú prepravu cestujúcich v cestnej doprave, údržbu čistoty v osadách, 
údržbu depónií, úpravu, údržbu a používanie trhovísk, parkov, zelených, 
rekreačných a iných verejných plôch, verejných parkovísk, verejného osvetlenia, 
úpravu a údržbu cintorínov, pochovávanie a iné, tiež organizačné, materiálne a iné 
podmienky pre ich vykonávanie); 

7) stará sa o údržbu obytných budov a bezpečnosť ich používania a určuje výšku 
úhrady za údržbu obytných budov; 

8) vykonáva postup vysťahovania bezprávne nasťahovaných osôb do bytov 
a spoločných miestností v obytných budovách; 

9) vynáša programy úpravy stavebného pozemku, upravuje a  zabezpečuje 
vykonávanie prác úpravy a používania stavebného pozemku a  určuje výšku 
úhrady za úpravu a používanie stavebného pozemku; 

10) vynáša programy a uskutočňuje projekty lokálneho ekonomického rozvoja a stará 
sa o úpravu všeobecného rámca pre hospodárenie v obci, predstavuje  
ekonomické potenciály obce, dáva iniciatívu k zlaďovaniu vzdelávacích profilov 
v školách s potrebami hospodárstva, uľahčuje podnikanie jestvujúcich  
hospodárskych subjektov a podnecuje zakladanie nových hospodárskych 
subjektov a otváranie nových pracovných miest; 

11) upravuje a zabezpečuje používanie podnikateľského priestoru, ktorým spravuje, 
stanovuje výšku úhrady za používanie podnikateľského priestoru a koná dozor 
nad používaním podnikateľského  priestoru; 

12) stará sa o ochranu životného prostredia, vynáša programy používania a ochrany 
prírodných hodnôt a programy  ochrany životného prostredia, resp. lokálne akčné 
a sanačné plány v súlade so strategickými dokumentmi a  svojimi záujmami 
a špecifickosťami a určuje osobitnú úhradu za ochranu a zveľadenie životného 
prostredia; 

13) upravuje a zabezpečuje vykonávanie prác, ktoré sa vzťahujú na výstavbu, 
rehabilitáciu, rekonštrukciu, údržbu, ochranu, rozvoj a spravovanie lokálnymi 
a nekategorizovanými cestami a ulicami v osade; 

14) upravuje a zabezpečuje osobitné podmienky a organizáciu taxi prepravy 
cestujúcich; 

15) upravuje a zabezpečuje organizáciu prepravy na linkovej plavbe, ktorá sa koná na 
území  obce a určuje časti pobrežia a vodného priestoru, na ktorých sa môžu 
budovať hydrostavebné objekty a iné plavebné objekty; 
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16)  zakladá tovarové rezervy a určuje ich objem a štruktúru so súhlasom príslušného 
ministerstva, kvôli uspokojovaniu potrieb lokálneho obyvateľstva; 

17) zakladá ustanovizne a organizácie v oblasti základného vzdelávania a kultúry 
dôležité pre obec a príslušníkov všetkých národnostných spoločenstiev, primárnej 
zdravotnej ochrany, fyzickej kultúry, športu, detskej ochrany a turistiky, sleduje 
a zabezpečuje ich fungovanie; 

18) zakladá ustanovizne v oblasti sociálnej ochrany a sleduje ich fungovanie, dáva 
povolenia pre začiatok práce ustanovizní sociálnej ochrany, ktoré zakladajú iné  
právnické a fyzické osoby, stanovuje spĺňanie  podmienok pre poskytovanie 
služieb sociálnej ochrany, určuje normatívy a štandardy pre vykonávanie činností 
ustanovizní, ktorých je zakladateľ, vynáša predpisy o právach v sociálnej ochrane 
a vykonáva práce štátneho opatrovateľa; 

19) organizuje vykonávanie prác ohľadom ochrany  kultúrnych statkov dôležitých pre 
obec a pre národnostné spoločenstvá, ktorých príslušníci žijú na území obce, 
podnecuje rozvoj kultúrnej a umeleckej tvorby všetkých nacionálnych 
spoločenstiev, na území obce, zabezpečuje prostriedky pre financovanie 
a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti kultúry dôležitých pre obec 
a pre  nacionálne spoločenstvá, ktorých predstavitelia žijú na území obce a utvára 
podmienky pre prácu múzeí a knižníc a iných ustanovizní kultúry, ktorých je 
zakladateľ; 

20) organizuje ochranu pred živelnými a inými pohromami a ochranu  pred požiarom 
a utvára podmienky  na ich odstránenie , resp. zjemnenie ich následkov; 

21) vynáša základy  ochrany, používania a úpravy poľnohospodárskeho pozemku 
a stará sa o ich uskutočňovaní, zisťuje erozívne územia, stará sa o používaní 
pasienkov a rozhoduje o účelovom zameraní pasienkov  v inú  kultúru; 

22) upravuje a určuje  spôsob používania a spravovania  prameňov, verejných studní a 
studní, určuje vodohospodárske podmienky, vydáva  vodohospodárske súhlasy 
a vodohospodárske povolenia pre objekty lokálneho významu; 

23) stará sa a  zabezpečuje  podmienky na zachovanie, používanie a zveľadenie 
územia s prírodnými liečivými vlastnosťami; 

24) podnecuje a stará sa o rozvoj turizmu na svojom území a určuje výšku 
pobytového poplatku; 

25) stará sa o rozvoj a zveľadenie pohostinstva, remeselníctva a obchodu, určuje 
pracovný čas, miesta, na ktorých sa môžu vykonávať určité činnosti a iné 
podmienky  pre ich prácu; 

26) podnecuje a má na starosti rozvoj  športu a fyzickej kultúry; 
27) spravuje majetkom  obce a používa prostriedky v štátnom vlastníctve a stará sa 

o ich zachovaní a zvýšení; 
28) upravuje  a organizuje vykonávanie prác v súvislosti s chovaním a ochranou 

domácich a exotických  zvierat; 
29)  organizuje vykonávanie prác právnej ochrany svojich práv a záujmov; 
30) utvára orgány, organizácie a služby pre potreby obce a upravuje ich organizáciu 

a prácu; 
31) utvára podmienky pre zveľadenie, uskutočňovanie  a ochranu ľudských práv; 
32) vynáša stratégie a schvaľuje osobitné opatrenia za účelom  odstránenia nerovností 

a utvárania rovnakých možností uskutočňovania ľudských a menšinových práv, 
pomáha rozvoj rozličných tvarov sebapomoci a solidarity s osobami  s osobitnými 
potrebami, ako i s osobami, ktoré sú v podstate v nerovnakom postavení s inými 
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občanmi a podnecuje aktivity a poskytuje pomoc  organizáciám invalidov a iným 
sociálno-humanitným organizáciám na svojom území; 

33) podnecuje a pomáha rozvoj družstevníctva; 
34) organizuje služby právnej pomoci občanom; 
35) stará sa o uskutočňovanie, ochranu a zveľadenie ľudských práv a individuálnych 

a kolektívnych práv  príslušníkov nacionálnych menšín a etnických  skupín; stará 
a o uskutočňovanie, ochranu a zveľadenie rovnoprávnosti žien a mužov, 
schvaľuje stratégie a osobitné opatrenia usmernené k utváraniu rovnakých 
možností uskutočňovania práv a odstraňovanie nerovnoprávnosti; 

36) určuje jazyky a písma národnostných  menšín, ktoré sú v úradnom používaní na 
území obce a zabezpečuje ich rovnoprávne používanie v konaniach pred orgánmi 
obce, verejnými podnikmi, ustanovizňami a organizáciami a službami, ktorých 
zakladateľ je obce, zabezpečuje vypisovanie názvov miest, riek, jazier a iných 
geografických názvov, názvov ulíc a námestí, názvov orgánov obce, dopravných 
značiek, oboznámení a upozornení pre verejnosť a iných verejných nápisov v 
jazyku a písme národnostnej menšiny, ktorý je v úradnom použití v obci; 

37) stará sa o verejnom informovaní lokálneho významu a zabezpečuje podmienky 
pre verejné informovanie v jazyku srbskom a v jazyku národnostných menšín, 
ktorý sa používa na území obce, zakladá televízne a rozhlasové stanice za účelom 
informovať v jazyku národnostných menšín, ktorý je v úradnom použití ako i za 
účelom informovať v jazyku národnostných menším, ktorý nie je v úradnom 
použití, keď také informovanie predstavuje dosiahnutú úroveň menšinových práv; 

38) predpisuje priestupky za porušenie obecných predpisov; 
39) utvára inšpekčné služby a koná inšpekčný dozor nad uskutočnením predpisov 

a iných normatívnych aktov z príslušnosti obce; 
40) upravuje organizáciu a prácu zmierovacích rád; 
41) upravuje a zabezpečuje použitie mena, erbu a iného znaku obce; 
42) podporuje prácu organizácií a združení občanov; 
43) upravuje a utvára podmienky pre starostlivosť o mladých, vynáša a realizuje 

stratégiu a akčný plán politiky pre mladých a utvára podmienky pre mládežnícke  
organizovanie; 

44) vykonáva aj iné práce v priamom záujme  pre občanov, v súlade s ústavou, 
zákonom a týmto štatútom.  

 
Článok 17 

 
 Týmto štatútom a inými normatívnymi aktmi obce sa bližšie určuje spôsob, 
podmienky a forma uskutočňovania prác z jej základnej pôsobnosti.  
 
 

2. Zverené práce 
Článok 18 

 
 Jednotlivé práce štátnej správy  sa zákonom môžu zveriť obci.  
 Jednotlivé otázky zo svojej kompetencie autonómna pokrajina môže uznesením 
zveriť obci.  
 Za vykonávanie zverených kompetencií prostriedky zabezpečuje Republika 
Srbsko alebo autonómna pokrajina, v závislosti od toho, kto zveril kompetencie.  
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Článok 19 
 
 Zverené práce, ktoré vykonáva obec, sú jednotlivé práce inšpekčného dozoru 
z oblasti osvety, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, baníctva, obratu tovaru 
a služieb, poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva a iné inšpekčné úkony 
v súlade so zákonom.  

Článok 20 
 
 V uskutočňovaní  prác zo svojej základnej pôsobnosti, resp. zverených prác, obec 
spolupracuje s inými jednotkami lokálnej samosprávy (obce a mestá), orgánmi 
autonómnej pokrajiny a orgánmi Republiky Srbsko.  
 Vzťahy štátnych orgánov a orgánov autonómnej pokrajiny s orgánmi  obce sa 
zakladajú na právach a záväzkoch, ktoré sú stanovené Ústavou a zákonom.  
 

3.1. Verejné služby obce 
Článok 21 

 
 Pre uskutočňovanie  svojich práv a povinností a pre uspokojenie potrieb 
lokálneho obyvateľstva obec môže osobitným uznesením zakladať podniky, ustanovizne 
a iné organizácie, ktoré konajú verejnú službu.  
 
 3.2. Vymenovanie orgánov verejných služieb obce 
 

Článok 22 
 
 Zhromaždenie obce vymenúva členov správnych a dozorných  výborov verejných 
podnikov, ustanovizní, organizácií a služieb, ktorých je zakladateľ, na obdobie štyroch 
rokov,  ak to zákonom nie je inak  predvídané.  
 
 3.3. Zloženie orgánov verejných služieb 
 

Článok 23 
 
 Pri vymenovaní členov  správnych a dozorných  výborov verejných podnikov, 
ustanovizní, organizácií a služieb, ktorých je zakladateľ obec, a najmä tých verejných 
podnikov, ustanovizní, organizácií a služieb, ktoré sú dôležité pre uskutočňovanie práv 
národnostných menšín, obec je povinná starať sa o nacionálne  zloženie obyvateľstva 
obce a o zodpovedajúce zastúpenie národnostných menšín v týchto orgánoch.  
 

3.4. Postup vymenovania riaditeľa verejnej služby 
 

Článok 24 
 
 Ak zákonom nie je upravený postup voľby riaditeľov verejných  podnikov, 
ustanovizní, organizácií a služieb, ktorých je zakladateľ a väčšinový majiteľ obec, 
Zhromaždenie obce  vymenúva riaditeľov po uskutočnenom verejnom súbehu.  
 Správa o výsledkoch súbehu z odseku 1 tohto článku podáva sa Zhromaždeniu 
obce najmenej 15 dní pred vynesením uznesenia o vymenovaní, okrem ak zákonom nie je 
inak určené.  
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3.5. Súhlas k plánom a programom hospodárenia verejnej služby 
 

Článok 25 
 

 Podniky, ustanovizne a iné organizácie, ktorých zakladateľ  alebo väčšinový 
majiteľ ja obec, sú povinné Zhromaždeniu obce, kvôli poskytovaniu súhlasu, doručiť 
viacročné plány práce a rozvoja, ako aj ročný program hospodárenia.  
 
 

3.6. Zverenie prác právnickej alebo fyzickej osobe 
 

Článok 26 
 
 Obec môže zmluvou, na zásadách konkurencie a verejnosti, zveriť právnickej 
alebo fyzickej osobe vykonávanie jednotlivých prác zo svojej kompetencie.  
 Zverenie prác z odseku 1 tohto článku  upravuje sa uznesením Zhromaždenia 
obce.  
 
 3.7. Podávanie Zhromaždeniu obce správ o práci verejných služieb 

 
Článok 27 

 
 Podniky, ustanovizne a iné organizácie, ktoré konajú verejnú službu, sú povinné 
najmenej raz  ročne podať Zhromaždeniu obce správu o svojej práci, najneskoršie do 30. 
apríla bežného roku a  za predošlý rok.  
 
 

II. ORGÁNY OBCE 
 

Orgány obce 
 

Článok 28 
 
 Orgány obce sú: Zhromaždenie obce, predseda obce, Obecná rada a Obecná 
správa. 
 

Prezumpcia kompetencií 
 

Článok 29 
 
 Práce obce konajú orgány obce v rámci svojej kompetencie, určenej zákonom 
a týmto štatútom.  
 Ak zákonom alebo iným predpisom nie je určené, ktorý orgán je kompetentný za 
vykonávanie  prác z pôsobnosti obce, všetky práce, vzťahujúce sa na úpravu vzťahov 
z pôsobnosti obce koná Zhromaždenie obce a práce, ktoré sú podľa svojej povahy  
výkonné, koná predseda obce.  
 Ak sa podľa povahy práce nemôže stanoviť kompetencia v súlade s odsekom 2 
tohto článku, kompetentné  je Zhromaždenie obce.  
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 1. Zhromaždenie obce 
 

Postavenie Zhromaždenia obce 
 

Článok 30 
 
 Zhromaždenie obce je najvyšší orgán obce, ktorý koná základné funkcie lokálnej 
moci, určené Ústavou, zákonom a týmto štatútom.  
 

Zloženie Zhromaždenia obce 
 

Článok 31 
 
 Zhromaždenie obce tvoria výborníci, ktorých volia občania na priamych voľbách, 
tajným hlasovaním, v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 

Počet výborníkov 
 

Článok 32 
 
 Zhromaždenie obce má 31 výborníkov.  
 

Mandát 
 

Článok 33 
 
 Výborníci Zhromaždenia obce  sa volia na štyri roky. 
 Voľby výborníkov do Zhromaždenia obce a všetky iné otázky v súvislosti 
s voľbou výborníkov Zhromaždenia obce upravujú sa a uskutočňujú v súlade so 
zákonom.  

Príslušnosť Zhromaždenia obce 
 

Článok 34 
 
 Zhromaždenie obce, v súlade so zákonom: 
 

1) vynáša Štatút obce a Rokovací poriadok Zhromaždenia obce; 
2) vynáša rozpočet a záverečný účet obce; 
3) určuje sadzby základných príjmov obce, spôsob a meradlá na určovanie výšky 

lokálnych poplatkov a úhrad; 
4) vynáša iniciatívu k začatiu postupu pre založenie a rozpustenie obce alebo zmenu 

územia obce; 
5) vynáša program rozvoja obce a jednotlivých činností; 
6) vynáša územný plán a urbanistické plány obce a upravuje  používanie stavebného 

pozemku; 
7) vynáša predpisy a iné normatívne akty; 
8) vypisuje obecné referendum a referendum pre časť územia obce, vyjadruje sa 

o návrhoch obsiahnutých v občianskej iniciatíve a ustaľuje návrh uznesenia 
o samozdanení; 
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9) zakladá služby, verejné podniky, ustanovizne a organizácie, určené týmto 
štatútom a koná dozor nad ich prácou; 

10) vymenúva a uvoľňuje správny a dozorný výbor, vymenúva a uvoľňuje riaditeľov 
verejných podnikov, ustanovizní, organizácií a služieb, ktorých je zakladateľ 
a poskytuje súhlas k ich štatútom v súlade so zákonom; 

11) volí a uvoľňuje predsedu Zhromaždenia a zástupcov predsedu Zhromaždenia; 
12) ustanovuje a uvoľňuje tajomníka Zhromaždenia; 
13) volí a uvoľňuje predsedu obce a na návrh predsedu obce volí zástupcu predsedu 

obce a členov Obecnej rady; 
14) určuje obecné poplatky a iné lokálne príjmy, ktoré obci patria podľa zákona; 
15) určuje úhradu za úpravu a používanie stavebného pozemku; 
16) vynáša akt o verejnom zadĺžení sa obce, v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje 

verejný dlh; 
17) vynáša ročný program zabezpečovania nehnuteľností pre potreby orgánov obce so 

súhlasom vlády Republiky Srbsko a pohýna postup scudzenia nehnuteľností pred  
príslušnými orgánmi; 

18) predpisuje pracovný čas pohostinských, obchodných a remeselníckych objektov; 
19) poskytuje mienku o republikovom, pokrajinskom a regionálnom územnom pláne; 
20) zakladá stále a dočasné pracovné telesá pre posudzovanie otázok z jeho 

príslušnosti; 
21) poskytuje mienku o zákonoch, ktorými sa upravujú otázky v záujme lokálnej 

samosprávy; 
22) posudzuje správu o práci a poskytuje súhlas k programu práce užívateľov 

rozpočtu; 
23) rozhoduje o  spolupráci a združovaní sa s  mestami a obcami, združeniami a 

mimovládnymi organizáciami; 
24) informuje verejnosť o svojej práci; 
25) začína postup zhodnotenia ústavnosti a zákonnosti zákona a iného normatívneho 

aktu Republiky Srbsko alebo autonómnej pokrajiny, ktorým sa porušuje právo na 
lokálnu samosprávu; 

26) poskytuje súhlas k používaniu mena, erbu a iného znaku obce; 
27) posudzuje a schvaľuje ročné správy o práci verejných podnikov, ustanovizní 

a iných verejných služieb, ktorých  zakladateľ alebo väčšinový majiteľ je obec; 
28) posudzuje ročnú správu ochrancu občanov o  uskutočňovaní ľudských 

a menšinových  práv  v  obci; 
29) vynáša opatrenia a schvaľuje odporúčania pre zveľadenie ľudských 

a menšinových práv; 
30) koná aj iné práce určené zákonom a týmto štatútom. 

 
Kvórum pre prácu a rozhodovanie 

 
Článok 35 

 
 Zhromaždenie obce rozhoduje ak je na zasadnutí prítomná väčšina z celkového 
počtu výborníkov. 
 Uznesenia sa vynášajú väčšinou hlasov prítomných výborníkov, ak zákonom 
alebo týmto štatútom nie je inak určené.  
 Väčšinou hlasov z celkového počtu výborníkov Zhromaždenia obce rozhoduje sa 
o nasledujúcich otázkach: 
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- o zmene a vynesení štatútu, 
- vynesení rozpočtu obce, 
- vynesení programu rozvoja obce a jednotlivých činností; 
- vynesení územného plánu obce, 
- vynesení urbanistických plánov, 
- rozhodovaní o verejnom zadĺžení sa obce; 
- rozhoduje o spolupráci a združovaní s inými jednotkami lokálnej samosprávy 

a o spolupráci s jednotkami lokálnej samosprávy v iných štátoch; 
- rozhoduje o názvoch ulíc, námestí, vidiekov a iných častí osád obce; 
- o voľbe predsedu Zhromaždenia obce,  
- voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce, 
- voľbe predsedu obce,  
- voľbe zástupcu predsedu obce, 
- voľbe členov Obecnej rady, o utváraní a rozpustení miestnych spoločenstiev 

na území obce a 
- o uznesení o Rade pre medzinacionálne vzťahy.  

 
Zvolávanie 

 
Článok 36 

 
 Zasadnutie Zhromaždenia obce zvoláva predseda Zhromaždenia podľa potreby 
a najmenej raz v priebehu troch mesiacov.  
 Predseda Zhromaždenia ja povinný zvolať zasadnutie Zhromaždenie obce  na 
žiadosť predsedu obce, Obecnej rady alebo jednej tretiny výborníkov v lehote 7 dní odo 
dňa podávania žiadosti tak, aby deň uskutočnenia zasadnutia bol  najneskoršie v lehote 15 
dní odo dňa  podávania žiadosti.  
 Ak predseda Zhromaždenia nezvolá zasadnutie Zhromaždenia obce  v lehote  
z odseku 2 tohto článku, zasadnutie môže  zvolať podávateľ žiadosti a ním predsedá 
výborník, ktorého  určí podávateľ žiadosti.  
 Predseda Zhromaždenia obce môže odročiť zasadnutie, ktoré zvolal iba v prípade, 
že nieto kvórum pre prácu a v iných prípadoch o odročení zasadnutia rozhoduje 
Zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných výborníkov.  
 

Verejnosť práce 
 

Článok 37 
 
 Zasadnutia Zhromaždenia sú verejné. 
 Zhromaždenie obce môže rozhodnúť, aby zasadnutie Zhromaždenia nebolo  
verejné z bezpečnostných alebo iných dôvodov stanovených zákonom.  
 

Pracovné telesá Zhromaždenia obce 
 

Článok 38 
 
 Zhromaždenie obce zakladá stále, osobitné a dočasné pracovné telesá pre 
posudzovanie otázok z jeho príslušnosti.  
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 Pracovné telesá poskytujú mienku na návrh predpisov a uznesení, ktoré vynáša 
Zhromaždenie obce a konajú iné práce stanovené týmto štatútom.  
 
 

a) Stále pracovné telesá Zhromaždenia obce 
 

Článok 39 
 
 Zhromaždenie obce utvára komisie ako svoje stále pracovné telesá.  
 Za členov komisií vedľa výborníkov Zhromaždenia obce, volí sa aj určitý počet 
členov z radov občanov.  
 Predseda komisie sa spravidla volí z radov výborníkov Zhromaždenia obce.  
 Členovia komisií sa volia na obdobie štyroch rokov, pričom môžu byť uvoľnení aj 
pred vypršaním  tej doby.  
 

Článok 40 
 
 Stále pracovné telesá Zhromaždenia obce sú:  
 

1. Komisia pre hospodárstvo. 
2. Komisia pre rozpočet a financie, 
3. Komisia pre urbanizmus, komunálno-bytové činnosti a ochranu životného 

prostredia, 
4. Komisia pre spoločenské činnosti, 
5. Komisia pre predpisy, 
6. Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery,  
7. Komisia pre podania a sťažnosti,  
8. komisia pre administratívno-mandátne otázky, 
9. Komisia pre prenajímanie stavebného pozemku  
10. Komisia pre plány, 
11. Komisia pre udelenie Ceny obce a Osobitného verejného uznania obce,. 

 
 

Komisia pre hospodárstvo 
 

Článok 41 
 
 Komisia pre hospodárstvo je oprávnená poskytovať iniciatívy  ohľadom 
ekonomického rozvoja, posudzovať stratégie a plány ekonomického rozvoja a sledovať 
uskutočňovanie plánov a programov lokálneho ekonomického rozvoja. 
 Stále zloženie komisie tvoria siedmi členovia, ktorí sa volia z radov výborníkov 
a z radov odborníkov pre hospodárske otázky. 
 Predseda komisie sa volí z radov výborníkov na návrh predsedu Zhromaždenia 
obce.  
 Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú. 
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Komisia pre rozpočet a financie 
 

Článok 42 
 
 Komisia pre rozpočet a financie sleduje a posudzuje otázky z oblasti rozpočtu 
a financií z príslušnosti Zhromaždenia obce, posudzuje  návrhy uznesení o rozpočte 
a záverečnom účte rozpočtu, poplatkoch a iných úhradách, ako i iné otázky z oblasti 
rozpočtu a financií. 
 Komisia počíta sedem členov, ktorí sa volia z radov výborníkov a z radov 
odborníkov pre otázky rozpočtu a financií.  
 Predseda komisie sa volí z radov výborníkov, na návrh predsedu Zhromaždenia 
obce.  
 Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok , ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
 
 

Komisia pre urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti  
a ochranu životného prostredia 

 
Článok 43 

 
 Komisia pre urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu životného 
prostredia posudzuje otázky z oblasti bytovo-komunálnych činností, urbanizmu, úpravy 
a používania stavebného pozemku, sleduje prácu verejných podnikov, ktorých je 
zakladateľ Zhromaždenie obce a navrhuje opatrenia pre zveľadenie ich práce, posudzuje 
otázky a navrhuje  opatrenia dôležité pre zachovanie a ochranu životného prostredia.  
 Stále zloženie  komisie počíta sedem členov, ktorí sa volia z radov výborníkov 
a z radov odborníkov pre otázky urbanizmu, bytovo-komunálnych činností a ochrany 
životného prostredia.  
 Predseda komisie sa volí z radov výborníkov, na návrh predsedu Zhromaždenia  
obce.  

Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
 
 

Komisia pre spoločenské činnosti 
 

Článok 44 
 
 Komisia pre spoločenské činnosti sleduje a posudzuje otázky z oblasti 
vzdelávania a výchovy, vedy, kultúry, informovania, sociálnej ochrany a starostlivosti 
o deti, verených ustanovizní, zdravotníctva, športu a navrhuje opatrenia na zveľadenie ich 
práce.  
          Stále zloženie komisie tvoria piati členovia, a to z radov  výborníkov, resp. z radov 
odborníkov pre otázky spoločenskej starostlivosti. 
       Predseda komisie sa volí z radov výborníkov, na návrh predsedu Zhromaždenia obce.  

Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
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Komisia pre predpisy 
 

Článok 45 
 
 Komisia pre predpisy posudzuje návrhy uznesení a iných aktov, ktoré sú zaslané 
Zhromaždeniu obce na posudzovanie z aspektu ich  zlaďovania so zákonom, ustaľuje 
návrh uznesenia o autentickom tlmočení uznesení, iných predpisov a aktov, ktoré 
vynieslo Zhromaždenie obce, ustaľuje prečistený text uznesení a  iných aktov 
Zhromaždenia obce.  
 Komisiu tvoria predseda a štyria členovia z radov výborníkov, resp. z radov  
občanov – odborníkov pre určité právne oblasti. 
 Predseda komisie sa volí z radov výborníkov, na návrh predsedu Zhromaždenia 
obce.  

Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  

 
Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery 

 
Článok 46 

 
 Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery: 

- pripráva návrhy  pre voľby, vymenovania a určovania členov orgánov 
a predstaviteľov Zhromaždenia do orgánov, určených predpismi obce 
a zákonom a pre ktoré nie je predvídané, aby ich niektorý iný orgán 
navrhoval, 

- rozhoduje v prvom stupni o právach na podklade práce osôb, ktoré volí alebo 
vymenúva Zhromaždenie a poskytuje návrhy a mienky Zhromaždeniu 
o spĺňaní podmienok pre uskutočnenie postupu na uvoľnenie tých osôb, 

- rozhoduje o otázkach úhrady trov výborníkov, platoch a úhradách osobám 
zvolených a vymenovaných do orgánov Zhromaždenia a osobám 
angažovaných v práci orgánov Zhromaždenia. 

 
Komisiu tvoria predseda a štyria členovia z radov výborníkov Zhromaždenia, 

resp. z radov občanov.  
Predseda komisie sa volí z radov výborníkov, na návrh predsedu Zhromaždenia 

obce.  
Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 

subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
 

Komisia pre podania a sťažnosti 
 

Článok 47 
  

Komisia pre podania a sťažnosti posudzuje podania a sťažnosti občanov, ktoré 
občania usmernia Zhromaždeniu obce a predsedovi obce, vyšetruje ich opodstatnenosť 
a navrhuje opatrenia, ktoré treba podniknúť s cieľom  odstránenia  zistených nedopatrení.  

O svojej práci a postrehoch ohľadom podaní a sťažností komisia podáva správu 
Zhromaždeniu.  
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 Komisiu pre podania a sťažnosti  tvoria predseda a štyria členovia z radov 
výborníkov, resp. z radov občanov. 

Predseda komisie sa volí z radov výborníkov, na návrh predsedu Zhromaždenia 
obce.  

Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
 
 

Komisia pre administratívno-mandátne otázky 
 

Článok 48 
 

Komisia pre administratívno-mandátne otázky posudzuje: 
- dôvody zániku mandátu jednotlivých výborníkov a o tom podáva správu 

Zhromaždeniu, 
- podáva návrhy na verifikáciu novozvolených výborníkov Zhromaždenia, 
- iné otázky ohľadom mandátno-imunitných  práv výborníkov.  
Komisiu tvoria predseda a dvaja členovia z radov výborníkov. 
Predseda komisie sa volí  na návrh predsedu Zhromaždenia obce.  
Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 

subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
 
 

Komisia pre prenajímanie stavebného pozemku 
 

Článok 49 
 
 Komisia pre prenajímanie stavebného pozemku uskutočňuje postup verenej 
dražby a postup  zozbierania ponúk prostredníctvom verejného oznamu.  
 Komisia má predsedu, zástupcu predsedu a troch členov. 
 Predseda komisie sa volí  na návrh predsedu Zhromaždenia obce z radov 
výborníkov.  

Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok,  ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
 
 

Komisia pre plány 
 

Článok 50 
 
 Komisia pre plány sa utvára za účelom  poskytovania odbornej pomoci pre 
vykonávanie prác v postupe vypracovania územného plánu, ako i poskytovania odbornej 
mienky o ideových projektoch na žiadosť Obecnej správy a vykonávanie iných prác 
v súlade so Zákonom o plánovaní a výstavbe.  
 Komisia má predsedu, zástupcu predsedu a piatich členov. 
 Predseda komisie sa volí na návrh predsedu Zhromaždenia obce.  

Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
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Komisia pre udelenie Ceny obce a Osobitného verejného uznania obce 
 

Článok 51 
 
 Komisia pre udelenie Ceny obce a Osobitného verejného uznania Obce  Báčsky 
Petrovec uskutočňuje postup pre udelenie Ceny obce a Osobitného verejného uznania 
Obce Báčsky Petrovec v súlade s osobitým uznesením Zhromaždenia obce, ktoré reguluje 
túto matériu. 
 Komisia z odseku 1 tohto článku má predsedu, zástupcu predsedu a troch členov.  
 Predsedu, zástupcu predsedu a členov komisie  volí Zhromaždenie obce z radov 
výborníkov a občanov, na obdobie 4 rokov.  

Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj iných  odborníkov a zainteresované 
subjekty, v závislosti od otázok, ktoré sa posudzujú a iniciujú.  
 

Článok 52 
 
 Spôsob navrhovania a voľby členov pracovných telies, zvolávanie zasadnutí, 
prácu pracovných telies na zasadnutiach a iné otázky vzťahujúcich sa na pracovné telesá 
Zhromaždenia obce  sa regulujú Rokovacím poriadkom Zhromaždenie obce. 
 
 
 b) Osobitné pracovné telesá Zhromaždenia obce 
 

Článok 53 
 
 Okrem stálych pracovných telies Zhromaždenie obce zakladá osobitné pracovné 
telesá, ako sú Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu, Rada pre mladých a Rada 
pre rovnoprávnosť pohlaví.  
 

Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu 
 

Článok 54 
 
 Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu: 
 

1) sleduje či sa funkcionári pridŕžajú ustanovení etického kódexu; 
2) zhromažďuje informácie, ktoré sa vzťahujú na správanie sa  funkcionárov 

ohľadom etického kódexu; 
3) sleduje a analyzuje udalosti a javy významné pre úspešné uplatnenie etického 

kódexu; 
4) prezentuje uplatnenie etického kódexu v obci a širšie; 
5) navrhuje a samostatne uskutočňuje úkony, ktoré vedú k zveľadeniu uplatnenia 

etického kódexu; 
6) poskytuje rady a mienky funkcionárom, občanom, prostriedkom verejného 

informovania, orgánom a organizáciám v súvislosti s uplatnením etického 
kódexu; 

7) uskutočňuje spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v  podobných činnostiach; 
8) koná aj iné práce určené týmto štatútom a inými predpismi. 
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Rada vedie register osôb, ktoré sa v zmysle etického kódexu považujú za 
funkcionárov obce a ktorý obsahuje údaje o: funkcionároch v obci, pre ktorých sa etický 
kódex uplatňuje, menách a základných osobných údajoch funkcionárov, ktorí tie funkcie 
vykonávajú a podstatných  údajoch, vzťahujúcich sa na uctievanie etického kódexu zo 
strany jednotlivých funkcionárov.  

Počet členov, spôsob práce, oprávnenia rady a obsah registra upravuje sa aktom 
Zhromaždenia obce.  

 
Rada pre mladých 

 
Článok 55 

 
 Rada pre mladých: 
 

1) iniciuje a účinkuje vo vypracovaní lokálnej mládežníckej politiky v oblasti 
vzdelávania, športu, využívania voľného času, zvýšenia zamestnanosti, 
informovania, aktívnej účasti, zabezpečovania rovnakých možností, 
zdravotníctva, kultúry, rovnoprávnosti pohlaví, znemožňovania násilia 
a kriminality, prístupu právam, udržateľného rozvoja a životného prostredia 
a v iných oblastiach podstatných pre mladých; 

2) účinkuje vo vypracovaní osobitných lokálnych akčných plánov, programov 
a politiky v súlade s Nacionálnou stratégiou pre mladých a sleduje ich 
uskutočňovanie; 

3) poskytuje mienku o otázkach dôležitých pre mladých a o nich oboznamuje 
orgány obce; 

4) poskytuje mienku na predbežný návrh predpisov a uznesení, ktoré vynáša  
Zhromaždenie obce v oblastiach podstatných pre mladých; 

5) schvaľuje ročné a periodické správy o  uskutočnení  lokálnej  mládežníckej 
politiky a lokálnych akčných plánov a programov pre mladých a podáva ich 
Zhromaždeniu obce, predsedovi obce a Obecnej rade; 

6) iniciuje uplatnenie projektov alebo účasť obce v programoch a projektoch pre 
mladých s cieľom zveľadenia postavenia mladých a zabezpečovania  ich práv, 
ktoré sú v kompetencii obce; 

7) podnecuje spoluprácu medzi obcou a  mládežníckymi organizáciami 
a združeniami a podporuje realizáciu ich aktivít; 

8) podnecuje uskutočnenie medziobecnej spolupráce, vzťahujúcej sa na mládež 
a o tom informuje obecné orgány; 

9) poskytuje mienku o návrhoch projektov podstatných pre mladých, ktoré sa 
čiastočne alebo v plnosti financujú z rozpočtu obce, sleduje ich 
uskutočňovania a poskytuje svoju mienku príslušnému obecnému orgánu. 

 
Zloženie a mandát Rady pre mladých 

 
Článok 56 

 
 Rada pre mladých je päťčlenná. 
 Predseda a členovia Rady pre mladých volia sa na obdobie štyroch rokov a po 
vypršaní   mandátu  môžu  byť znovu zvolení.  
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Voľba členov Rady pre mladých 
 

Článok 57 
 
 Predsedu a členov Rady pre mladých volí Zhromaždenie obce na návrh predsedu 
obce, predsedu Zhromaždenia obce, výborníckych skupín, miestnych spoločenstiev, 
združení občanov, mládežníckych organizácií a združení, škôl a iných verejných služieb.  
 Zhromaždenie obce volí členov Rady pre mladých z radov občanov, odborníkov, 
predstaviteľov združení, predstaviteľov škôl a iných verejných služieb, prihliadajúc 
pritom na rovnoprávnosť pohlaví a zastúpenie príslušníkov národnostných menšín. 
 Najmenej traja členovia Rady pre mladých sú mladí vo veku 15 až 30 rokov, ktorí 
aktivitami a skutkami značne afirmovali pozitívnu úlohu a význam mladých v lokálnom 
spoločenstve, resp. ako nositelia školskej, fakultnej, vedeckej alebo inej odmeny dôležitej 
pre rôzne oblasti  záujmu mladých.  
 Ostatných členov Rady pre mladých volí Zhromaždenie obce pod podmienkou, že 
majú viacročnú skúsenosť v práci s problémami mladých, osvedčenú odbornosť, resp. že 
sa aktívne zúčastňovali vo väčšom počte aktivít podstatných pre mladých.  
 

Rada pre rovnoprávnosť pohlaví 
 

Článok 58 
 
 Rada pre rovnoprávnosť pohlaví je príslušná dávať iniciatívy vzťahujúce sa na 
zveľadenie  postavenia žien v obci, posudzuje stratégie a akčné plány v oblasti rodovej 
rovnoprávnosti a iniciuje vypracovanie lokálnej stratégie ekonomického, politického 
a spoločenského posilnenia žien v obci.  
 Rada má 7 členov, ktorých volí Zhromaždenie  obce na obdobie štyroch rokov.  
 Do práce rady sa môžu zapojiť predseda obce, člen Obecnej rady poverený 
otázkami rodovej rovnoprávnosti, predstaviteľky Fórumu žien z politických strán 
z územia obce, predsedníčky združenia žien z osád obce a predstaviteľka lokálnych 
médií.  
 Rada pre rovnoprávnosť pohlaví so svojimi iniciatívami a závermi  zoznamuje 
Zhromaždenie obce, predsedu obce a Obecnú radu.  
 Úlohy, spôsob práce a rozhodovania rady sa bližšie reguluje osobitným aktom 
Zhromaždenia obce.  
 

c) Práva a povinnosti výborníka 
 

Článok 59 
 
 Právo a povinnosť výborníka  je aktívne sa zúčastňovať v práci Zhromaždenia 
obce, spĺňať poverené  úlohy, navrhovať Zhromaždeniu posudzovanie  určitých otázok, 
podávať návrhy na vynesenie uznesení a iných aktov, klásť otázky ohľadom práce 
orgánov obce, dávať amendementy na návrhy predpisov a účinkovať v iných aktivitách 
Zhromaždenia obce. 
 Právo výborníka je stále a pravidelne byť informovaný o otázkach vplývajúcich 
na vykonávanie povinností výborníka, od obecných orgánov, organizácií a odborných 
služieb žiadať a dostať údaje potrebné pre vykonávanie jeho funkcie, ako i odbornú 
pomoc v príprave návrhov pre Zhromaždenie. 
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d) Imunita výborníka 
 

Článok 60 
 
 Výborníka nemôže byť pozvaný na trestnú zodpovednosť, zatknutý alebo trestaný 
za vyjadrenú mienku alebo hlasovanie na zasadnutiach  Zhromaždenia obce a pracovných 
telies. 
 

e) Nezlučiteľnosť funkcií 
 

Článok 61 
 
 Výborník nemôže byť zamestnaný v Obecnej správe ako i osoba, ktorú 
vymenúva, resp. ustanovuje Zhromaždenie obce. 
 Ak sa zamestnaný v Obecnej správe zvolí za výborníka, práva a záväzky mu na 
základe práce spočívajú, pokým trvá   jeho výbornícky mandát. 
 Dňom potvrdenia výborníckeho mandátu, osobám, ktoré vymenovalo, resp. 
ustanovilo Zhromaždenie obce, zaniká funkcia, na ktorú sú vymenovaní, resp. 
ustanovení.  

Článok 62 
 
 Právo navrhovať uznesenia a normatívne aktá, ktoré vynáša Zhromaždenie obce, 
majú: 

- Obecná rada, 
- každý výborník,  
- výbornícka skupina Zhromaždenia obce, 
- pracovné telesá Zhromaždenia obce a 
- občania prostredníctvom občianskej iniciatívy. 

 
f)  Zánik mandátu výborníka a opätovné voľby 

 
Článok 63 

 
 Výborníkovi zaniká mandát pred  vypršaním doby, na ktorú bol zvolený:  

1.) podaním demisie, 
2.) vynesením uznesenia o rozpustení Zhromaždenia obce,  
3.) ak je právoplatným uznesením odsúdený na bezpodmienečný trest väzenia 

v trvaní  najmenej šesť mesiacov, 
4.) ak je právoplatným uznesením zbavený spôsobilosti na právne úkony, 
5.) preberaním práce, resp. funkcie, ktoré sú v súlade so zákonom  nespojité 

s funkciou výborníka, 
6.) ak mu zanikne bydlisko na území obce, 
7.) zánikom štátneho občianstva Republiky Srbsko, 
8.) ak výborník umrie.  
 

Článok 64 
 
 Výborník môže podať demisiu ústne na zasadnutí Zhromaždenia obce a medzi 
dvomi zasadnutiami podáva ju v tvare overenej písomnej vyhlášky. 
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 Po podaní ústnej demisie, Zhromaždenie bezodkladne na tom istom zasadnutí 
konštatuje, že výborníkovi zanikol mandát. 
 O demisii, ktorú výborník podal medzi dvomi zasadnutiami, Zhromaždenie je 
povinné rozhodnúť na prvom ďalšom zasadnutí.  
 Výborník môže odvolať podanú demisiu až kým  Zhromaždenie  nekonštatuje 
zánik jeho mandátu.  
 Ak výborníkovi zaniká mandát vzniknutím prípadov z článku 63 od bodu 2 po 
bod 8 tohto štatútu, Zhromaždenie obce na prvom ďalšom zasadnutí, po vzniknutí takých 
prípadov, konštatuje, že výborníkovi zanikol mandát.  
 

Článok 65 
 
 Keď výborníkovi zanikne mandát pred vypršaním doby, na ktorú bol zvolený, 
mandát patrí podávateľovi volebnej listiny, z ktorej bol výborník, ktorému zanikol 
mandát,  zvolený. Ten mandát Obecná volebná komisia udeľuje kandidátovi, ktorého určí 
podávateľ volebnej listiny. Obecná volebná komisia vydáva výborníkovi potvrdenie, že 
je zvolený za výborníka.  
 Keď výborníkovi zanikne mandát pred vypršaním doby, na ktorú bol zvolený, 
a na volebnej listine, z ktorej bol výborník zvolený, nieto kandidátov, pre ktorých 
podávateľ volebnej listiny nezískal mandát, mandát patrí podávateľovi volebnej listiny, 
ktorý má ďalší najväčší podiel a pre neho nezískal mandát.  
 Mandát nového výborníka trvá po vypršanie mandátu výborníka, ktorému zanikol 
mandát.  
 Od kandidáta sa pred potvrdením mandátu zadovažuje písomný súhlas o tom, že 
prijíma mandát výborníka.  
 

Článok 66 
 
 Opätovné voľby sa uskutočnia, ak volebná komisia alebo príslušný krajský súd 
zruší voľby v dôsledku nedopatrení počas volieb, v prípadoch a na spôsob stanovený 
zákonom.  

 
Článok 67 

 
 Výborník má právo na zasadnutiach Zhromaždenia obce a jeho orgánoch  
používať jazyky a písma, ktorých úradné použitie je určené týmto štatútom.  
 
 
 g) Predseda, zástupca predsedu Zhromaždenia a tajomník Zhromaždenia 

 
 g.1 Predseda Zhromaždenia 
 

Článok 68 
 
 Zhromaždenie obce má predsedu. 
 Predseda Zhromaždenia organizuje prácu Zhromaždenia obce, zvoláva a predsedá 
jeho zasadnutiami a koná iné práce, stanovené zákonom a týmto štatútom.  
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Voľba predsedu Zhromaždenia 
 

Článok 69 
 
 Predseda Zhromaždenia sa, na návrh najmenej 1/3 výborníkov, volí z radov 
výborníkov, na obdobie štyroch rokov, tajným hlasovaním, väčšinou hlasov z celkového 
počtu výborníkov Zhromaždenia obce.  
 

Uvoľnenie predsedu Zhromaždenia 
 

Článok 70 
 
 Predseda Zhromaždenia môže byť uvoľnený aj pred vypršaním doby, na ktorú bol 
zvolený, a to na osobnú žiadosť alebo na návrh najmenej 1/3 výborníkov.  
 Návrh sa podáva v písanom tvare a musí byť odôvodnený. 
 Uvoľnenie sa koná na spôsob a podľa postupu, ktorý je  určený pre jeho voľbu.  
 

Pracovnoprávny status predsedu Zhromaždenia 
 

Článok 71 
 
 Predseda Zhromaždenia môže mať stálu prácu v obci. 
 
 g.2  Zástupca predsedu Zhromaždenia 
 

Článok 72 
 
 Predseda Zhromaždenia má zástupcu, ktorý ho zastupuje v prípade jeho 
neprítomnosti a znemožnenia vykonávať svoju povinnosť.  
 

Článok 73 
 
 Zástupca predsedu Zhromaždenia obce sa volí a uvoľňuje z radov výborníkov na 
obdobie štyroch rokov, na spôsob a podľa rovnakého postupu ako  predseda 
Zhromaždenia.  
 
 g.3  Tajomník  Zhromaždenia 
 

Článok 74 
 
 Zhromaždenie obce má tajomníka, ktorý sa stará o vykonávanie odborných prác 
vzťahujúcich sa na zvolávanie a uskutočnenie zasadnutí Zhromaždenia a jeho pracovných 
telies a vedie administratívne práce vzťahujúce sa na ich činnosť. 
 Tajomník Zhromaždenia sa ustanovuje na návrh predsedu Zhromaždenia, na štyri 
roky a môže byť znovu poverený touto funkciou. 
 Za tajomníka Zhromaždenia obce sa ustanovuje osoba so zakončenou právnickou 
fakultou, zloženou odbornou skúškou pre prácu v orgánoch správy a najmenej 
trojročnou pracovnou skúsenosťou. 
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 Zhromaždenie obce môže na návrh predsedu Zhromaždenia uvoľniť tajomníka 
aj pred vypršaním mandátu. 
 Tajomník Zhromaždenia môže mať zástupcu, ktorý ho zastupuje v prípade jeho 
neprítomnosti.  
 Zástupca tajomníka Zhromaždenia obce ustanovuje sa a uvoľňuje na spôsob a za 
rovnakých podmienok ako tajomník.  
 Tajomník Zhromaždenia je zodpovedný za včasné doručovanie údajov, aktov 
a dokladov, keď si to žiada príslušný republikový orgán, resp. orgán autonómnej 
pokrajiny, ktorý koná dozor nad prácou a aktmi Zhromaždenia obce. 
 

Rokovací poriadok Zhromaždenia 
 

Článok  75 
 
 Spôsob prípravy, vedenia a práce zasadnutia Zhromaždenia obce a iné otázky, 
súvisiace s prácou Zhromaždenia, upravujú sa jeho rokovacím poriadkom.  
 Rokovací poriadok vynáša Zhromaždenia obce väčšinou z celkového počtu 
výborníkov.  
 
 2.  Výkonné orgány obce 
 

Výkonné orgány 
 

Článok 76 
 
 Predseda obce a Obecná rada sú výkonné orgány obce. 
 
 2.1  Predseda obce 
 

Voľba predsedu obce 
 

Článok 77 
 
 Predsedu obce volí Zhromaždenie obce  z radov výborníkov na obdobie štyroch 
rokov, tajným hlasovaním, väčšinou hlasov z celkového počtu výborníkov Zhromaždenia 
obce.  
 Predseda obce má zástupcu, ktorý ho zastupuje v prípade jeho neprítomnosti 
a znemožnenia vykonávať svoju povinnosť.  
 Predseda Zhromaždenia obce navrhuje kandidáta na predsedu obce. 
 Kandidát na predsedu obce navrhuje kandidáta na zástupcu predsedu obce z radov 
výborníkov, ktorého volí Zhromaždenie obce na rovnaký spôsob ako predsedu obce.  
 

Nezlučiteľnosť funkcií 
 

Článok 78 
 
 Predsedovi obce a zástupcovi predsedu obce voľbou na tieto funkcie zaniká 
mandát výborníkov v Zhromaždení obce.  
 Predseda obce a zástupca predsedu obce majú stálu prácu v obci.  
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Príslušnosť predsedu obce 
 

Článok 79 
 
 Predseda obce: 
 

1) predstavuje a zastupuje obec, 
2) navrhuje spôsob riešiť otázky, o ktorých rozhoduje Zhromaždenie, 
3) je príkazca výkonu rozpočtu obce, 
4) usmerňuje a zlaďuje prácu Obecnej správy, 
5) môže založiť obecnú službu pre inšpekciu a revíziu používania rozpočtových 

prostriedkov, 
6) rozhoduje o poskytovaní na používanie, resp. do nájmu, tiež o vypovedaní 

zmluvy o poskytovaní na používanie, resp. do nájmu a o hypotéke na 
hnuteľnostiach, ktoré používajú orgány obce so súhlasom Direkcie pre 
majetok Republiky Srbsko, 

7) vynáša jednotlivé akty, na ktoré je oprávnený zákonom, týmto štatútom alebo 
osobitným uznesením Zhromaždenia obce, 

8) informuje verejnosť o svojej práci, 
9) podáva sťažnosť Ústavnému súdu Republiky Srbsko ak sa jednotlivým aktom 

alebo úkonom štátneho orgánu alebo orgánu obce znemožňuje výkon 
príslušností obce, 

10) utvára odborné poradné pracovné telesá pre jednotlivé práce zo svojej 
príslušnosti, 

11) koná aj iné práce stanovené týmto štatútom a inými aktmi obce.  
 

Predseda obce je zodpovedný za včasné doručovania údajov, spisov a dokladov, 
keď si to žiada príslušný republikový orgán, resp. orgán autonómnej pokrajiny, ktorý 
koná dozor nad prácou a aktmi výkonných orgánov obce a Obecnej správy.  
 

Uvoľnenie predsedu obce 
 

Článok 80 
 
 Predseda obce môže byť uvoľnený pred vypršaním  doby, na ktoré bol zvolený, 
na odôvodnený návrh najmenej 1/3 výborníkov, na rovnaký spôsob, na ktorý bol zvolený.  
 O návrhu na uvoľnenie predsedu obce musí sa rokovať a rozhodovať v lehote 15 
dní odo dňa doručenia návrhu predsedovi Zhromaždenia obce.  
 Ak Zhromaždenie neuvoľní predsedu obce, výborníci, ktorí podali návrh na 
uvoľnenie, nemôžu navrhnúť uvoľnenie predsedu obce skôr, než uplynie 6 mesiacov od 
odmietnutia predošlého návrhu.  
 

Článok 81 
 
 Predsedovi obce zaniká mandát pred vypršaním doby, na ktorú bol zvolení aj 
v nasledujúcich prípadoch:  

1) keď podá demisiu, 
2) ak bude odsúdený pre trestný čin na trest väzenia v trvaní najmenej 6 

mesiacov, 
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3) ak je právoplatným súdnym uznesením zbavený spôsobilosti na právne úkony, 
4) ak mu zanikne status štátneho občana Republiky Srbsko, 
5) ak koná práce, ktoré sú zákonom určené ako nezlučiteľné s funkciou predsedu 

obce, 
6) ak mu zanikne bydlisko na území obce, 
7) v iných prípadoch stanovených zákonom.  

 
Zánik mandátu  predsedu obce, na základe dokladu, ktorým sa potvrdzujú dôvody 

zániku mandátu, konštatuje Zhromaždenie obce.  
 

Pôsobnosť uvoľnenia predsedu obce 
 

Článok 82 
 
 Uvoľnením predsedu obce zaniká mandát zástupcu predsedu obce a Obecnej rady.  
 

Uvoľnenia zástupcu predsedu obce, resp. člena Obecnej rady 
 

Článok 83 
 
 Zástupca predsedu obce, resp. člen Obecnej rady môže byť uvoľnený pred 
vypršaním doby, na ktorú bol zvolený, na návrh predsedu obce alebo najmenej 1/3 
výborníkov, na rovnaký spôsob, na aký sa volil. 
 Súčasne s návrhom na uvoľnenie zástupcu predsedu obce alebo člena Obecnej 
rady, predseda obce je povinný Zhromaždeniu obce podať návrh na nového zástupcu 
predsedu obce alebo člena Obecnej rady, ktoré zároveň vynáša uznesenie o uvoľnení 
a o voľbe.  
 Predseda obce, zástupca predsedu obce alebo člen Obecnej rady, ktorí sú 
uvoľnení alebo podali demisiu, zostávajú na funkcii a konajú bežné práce po voľbu 
nového predsedu obce, zástupcu obce alebo člena Obecnej rady.  
 

Zánik mandátu výkonných orgánov obce v dôsledku  
zániku  mandátu Zhromaždenia 

 
Článok 84 

 
 Zánikom mandátu Zhromaždenia zaniká mandát výkonných orgánov obce, 
pričom ony konajú  bežné práce zo svojej príslušnosti po nástup do funkcie nového 
predsedu obce a Obecnej rady, resp. predsedu a členov dočasného orgánu, ak  
Zhromaždeniu zanikol mandát v dôsledku rozpustenia Zhromaždenia.  
 
 Obecná rada 

Zloženie a voľba 
 

Článok 85 
 Obecnú radu tvoria:  

- predseda obce, 
- zástupca predsedu obce a 
- deviati členovia. 
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Členov Obecnej rady volí Zhromaždenie obce na obdobie štyroch rokov, tajným 
hlasovaním, väčšinou z celkového počtu výborníkov.  

Kandidátov na členov Obecnej rady navrhuje kandidát na predsedu obce.  
Keď rozhoduje o voľbe predsedu obce, Zhromaždenie obce súčasne rozhoduje 

o voľbe zástupcu predsedu obce a členov Obecnej rady.  
Predseda obce je predseda Obecnej rady.  
Zástupca predsedu obce je člen Obecnej rady z funkcie.  

 
Nezlučiteľnosť funkcie 

 
Článok 86 

 
 Členovia Obecnej rady, ktorých volí Zhromaždenie obce, súčasne nemôžu byť aj 
výborníci.  
 Každý  člen Obecnej rady môže byť poverený  pre jednu alebo viacej  určitých 
oblastí z príslušnosti obce.  
 Výborníkovi, ktorý sa zvolí za člena Obecnej rady, zaniká výbornícky mandát.  
 

Kompetencie Obecnej rady 
 

Článok 87 
 
 Obecná rada: 
  

1) navrhuje štatút  obce, rozpočet a iné uznesenia a akty, ktoré vynáša 
Zhromaždenie, 

2) priamo realizuje a stará sa o realizáciu uznesení a iných aktov Zhromaždenia 
obce, 

3) vynáša uznesenie o dočasnom financovaní v prípade, že Zhromaždenie obce 
nevynesie rozpočet pred začiatkom fiskálneho roku, 

4) koná dozor nad prácou Obecnej správy, zrušuje alebo sťahuje akty Obecnej 
správy, ktoré nie sú v súlade so zákonom, týmto štatútom a iným normatívnym 
aktom alebo uznesením, ktoré vynáša Zhromaždenie obce, 

5) rieši v právnom konaní v druhom stupni o právach a záväzkoch občanov, 
podnikov a ustanovizní a iných organizácií v správnych veciach z príslušnosti 
obce, 

6) stará sa o realizáciu zverených prác v rámci prác a povinností republiky, resp. 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 

7) ustanovuje a uvoľňuje náčelníka Obecnej správy, 
8) poskytuje súhlas k normatívnym aktom, ktorými sa určuje počet a štruktúra 

zamestnaných v ustanovizniach, ktoré sa financujú z rozpočtu obce a k počtu 
a štruktúre zamestnaných a iných osôb, ktoré sa angažujú v uskutočňovaní 
programu alebo časti programu užívateľov rozpočtu obce, 

9) môže utvárať odborné poradné pracovné telesá pre jednotlivé práce zo svoje 
príslušnosti, 

10) informuje verejnosť o svojej práci, 
11) vynáša rokovací poriadok na návrh predsedu obce, 
12) koná iné práce, ktoré určí Zhromaždenie obce.  
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Postavenie predsedu obce v Obecnej rade 
 

Článok 88 
  
 Predseda obce zastupuje Obecnú radu, zvoláva a vedie jej zasadnutia. 
 Predseda obce je zodpovedný za zákonitosť práce Obecnej rady.  
 Predseda obce je povinný obstaviť realizáciu uznesenia Obecnej rady, o ktorom 
mieni, že nie je v súlade so zákonom.  
 

Kvórum pre prácu a rozhodovanie na zasadnutiach Obecnej rady 
 

Článok 89 
 
 Obecná rada môže rozhodovať, ak je na zasadnutí prítomná väčšina z celkového 
počtu jej členov. 
 Obecná rada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, ak zákonom alebo 
týmto štatútom pre jednotlivé otázky nie je predvídaná iná väčšina. 
 

Rokovací poriadok Obecnej rady 
 

Článok 90 
 
 Organizácia, spôsob práce a rozhodovania Obecnej rady sa bližšie reguluje jej 
rokovacím poriadkom v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 

Podávanie správy Zhromaždeniu obce 
 

Článok 91 
 
 Predseda obce a Obecná rada pravidelne oboznamujú Zhromaždenie obce, na 
vlastnú iniciatívu alebo na žiadosť Zhromaždenia, o realizácii uznesení a iných aktov 
Zhromaždenia obce. 
 

3. Obecná správa 
Obecná správa 

 
Článok 92 

 
 Za účelom konania správnych vecí v rámci práv a povinností obce a určitých 
odborných prác pre potreby Zhromaždenia obce, predsedu obce a Obecnej rady, utvára sa 
Obecná správa.  

Príslušnosť 
 

Článok 93 
 
 Obecná správa: 
 

1) pripráva predpisy a iné akty, ktoré vynáša Zhromaždenie obce, predseda obce 
a Obecná rada, 
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2) realizuje uznesenia a iné akty Zhromaždenia obce, predsedu obce a Obecnej rady, 
3) rieši v správnom konaní v prvom stupni o prácach a povinnostiach občanov, 

podnikov, ustanovizní a iných organizácií v správnych veciach z  príslušnosti 
obce, 

4) koná práce správneho dozoru nad výkonom predpisov a iných normatívnych 
aktov Zhromaždenia obce, 

5) realizujú zákony a iné predpisy, ktorých realizácia je zverená obci, 
6) koná odborné a iné práce, ktoré určí Zhromaždenie obce, predseda obce a Obecná 

rada, 
7) doručuje správu o svojej práci na realizácii prác z príslušnosti obce a zverených 

prác predsedovi obce, Obecnej rade a Zhromaždeniu obce podľa potreby 
a najmenej raz ročne.  

 
Organizácia Obecnej správy 

 
Článok 94 

 
 Obecná správa sa utvára ako jednotný orgán. 
 V Obecnej správe pre vykonávanie podobných prác sa môžu utvárať vnútorné 
organizačné jednotky.  

Spravovanie 
 

Článok 95 
 
 Obecnú správu ako jednotný orgán spravuje náčelník.  
 Za náčelníka Obecnej správy môže byť vymenovaná osoba, ktorá má zakončenú 
právnickú fakultu, zloženú skúšku pre prácu v orgánoch štátnej správy a najmenej päť 
rokov pracovnej skúsenosti v odbore.  
 

Ustanovenie náčelníka a zástupcu náčelníka Obecnej správy 
 

Článok 96 
 
 Náčelníka Obecnej správy ustanovuje Obecná rada na základe verejného oznamu 
na obdobie päť rokov.  
 Náčelník Obecnej správy môže mať zástupcu, ktorý ho zastupuje v prípade jeho 
neprítomnosti a znemožnenia konať svoju povinnosť.  
 Zástupca náčelníka Obecnej správy sa ustanovuje na rovnaký spôsob a pod 
podmienkami ako náčelník. 
 Vedúcich organizačných jednotiek v Obecnej správe rozvrhuje náčelník.  
 

Zodpovednosť náčelníka Obecnej správy 
 

Článok 97 
 
 Náčelník Obecnej správy za svoju prácu a prácu Obecnej správy zodpovedá 
Zhromaždeniu obce a  Obecnej rade v súlade s týmto štatútom a osobitným aktom 
o organizácii Obecnej správy.  
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 Obecná rada môže uvoľniť náčelníka, resp. zástupcu náčelníka na základe 
odôvodneného návrhu predsedu obce alebo najmenej 2/3 členov Obecnej rady.  
 Návrh na uvoľnenia náčelníka, resp. zástupcu náčelníka môže podať najmenej 1/3 
výborníkov Zhromaždenia obce.  
 Uznesenie o uvoľnení náčelníka Obecnej správy  schvaľuje sa väčšinou hlasov 
z celkového počtu členov Obecnej rady.  
 

Zriadenie Obecnej správy 
 

Článok 98 
 
 Uznesenie o organizácii Obecnej správy schvaľuje Zhromaždenie  obce na návrh 
Obecnej rady 
 Pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácii Obecnej správy  schvaľuje 
náčelník Obecnej správy so súhlasom Obecnej rady. 
 Pri zamestnávaní v Obecnej správe príslušný orgán je povinný prihliadať na 
pomerné zastúpenie v súlade s národnostným zložením obyvateľstva obce.  
 

Námestníci predsedu obce 
 

Článok 99 
 
 V Obecnej správe sa môžu ustanoviť najviac traja námestníci predsedu obce pre 
jednotlivé oblasti (ekonomický rozvoj, urbanizmus, primárnu zdravotnú ochranu, 
ochranu životného prostredia, poľnohospodárstvo, komunálne činnosti, rozvoj  miestnych 
spoločenstiev a iné).  
 Námestníci predsedu obce podávajú iniciatívy, navrhujú projekty a poskytujú 
mienky vzťahujúce sa na otázky dôležité pre rozvoj  oblastí, ktorými sú poverení 
a konajú iné práce stanovené aktom o organizácii Obecnej správy.  
 Námestníkov predsedu obce ustanovuje a uvoľňuje predseda obce.  
 

Oprávnenia Obecnej správy pri výkone správneho dozoru 
 

Článok 100 
 
 Obecná správa pri vykonávaní správneho dozoru môže: 
 

1) prikázať rozhodnutím realizáciu opatrení a úkonov v stanovenej lehote, 
2) uložiť mandátny trest,  
3) podať prihlášku príslušnému orgánu za spáchaný trestný čin alebo hospodárske 

previnenie a podať žiadosť o začatie trestného konania,  
4) vydať dočasný príkaz, resp. zákaz, 
5) oboznámiť iný orgán ak jestvujú dôvody na podnikanie opatrení, pre ktoré je ten  

orgán príslušný,  
6) podniknúť aj iné opatrenia, pre ktoré je oprávnený zákonom, predpisom alebo 

normatívnym aktom.  
 
Oprávnenia a organizácia vykonávania prác z odseku 1 tohto článku sa bližšie určuje 

uznesením Zhromaždenia obce.  
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Uplatnenie predpisov o správnom konaní 
 

Článok 101 
 
 V konaní pred Obecnou správou, v ktorej sa rieši o právach, záväzkoch 
a záujmoch občanov a právnických osôb, uplatňujú sa predpisy o správnom konaní.  
 

Kolízia záujmov 
 

Článok 102 
 
 Obecná rada rieši kolíziu záujmov medzi Obecnou správou a inými podnikmi, 
organizáciami a ustanovizňami, keď na základe uznesenia Zhromaždenia obce rozhoduje 
o jednotlivých právach občanov, právnických osôb alebo iných stránok, ako i medzi 
obecnými správami pre jednotlivé oblasti.  
 Náčelník Obecnej správy rieši kolíziu záujmov medzi vnútornými  organizačnými 
jednotkami Obecnej správy.  
 

Podmienky pre vykonávanie správnych úkonov 
 

Článok 103 
 

Úkony Obecnej správy, ktoré sa vzťahujú na uskutočňovanie práv, záväzkov 
a záujmov občanov a právnických osôb môžu vykonávať osoby, ktoré majú predpísané 
školské vzdelanie, zloženú odbornú skúšku za prácu v orgánoch štátnej správy 
a zodpovedajúcu pracovnú skúsenosť v súlade so zákonom a iným predpisom. 
 

Vyňatie 
 

Článok 104 
 
 O vyňatí náčelníka Obecnej správy, resp. náčelníkov správy pre jednotlivé oblasti 
rieši Obecná rada.  
 
 O vyňatí úradnej osoby v Obecnej správe rieši náčelník.  
 
 

III. PRIAMA  ÚČASŤ OBČANOV  V  USKUTOČŇOVANÍ LOKÁLNEJ 
SAMOSPRÁVY 

 
1. Spoločné ustanovenia 

 
Článok 105 

 
 Právo na lokálnu samosprávu, resp. spravovanie  prác lokálnej  samosprávy 
určené Ústavnou a zákonom uskutočňujú občania obce, ktorí majú voličské právo 
a bydlisko na území obce.  
 Cudzinci môžu mať niektoré práva v uskutočňovaní lokálnej samosprávy pod 
podmienkami a na spôsob stanovený zákonom.  
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Článok 106 
 
 Právo na lokálnu samosprávu občania uskutočňujú prostredníctvom priamej účasti 
v uskutočňovaní lokálnej samosprávy a  prostredníctvom slobodne zvolených 
predstaviteľov do Zhromaždenia obce, resp. spravovaním verejných prác v priamom, 
spoločnom a všeobecnom záujme pre lokálne obyvateľstvo.  
 

Tvary priamej účasti občanov 
 

Článok 107 
 
 Tvary priamej účasti občanov v uskutočňovaní lokálnej samosprávy sú: 

1)  občianska iniciatíva, 
2)  zhromaždenie občanov a 
3)  referendum.  

 Tvary priamej samosprávy z odseku 1 tohto článku upravujú sa zákonom  a týmto 
štatútom.  
  

2. Občianska  iniciatíva 
 

Článok 108 
 
 Občania prostredníctvom občianskej iniciatívy navrhujú Zhromaždeniu obce 
schválenie aktu, ktorým sa upraví určitá otázka z príslušnosti obce, zmenu štatútu alebo 
iných aktov a vypisovanie referenda v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 Obecná správa má záväzok poskytnúť odbornú pomoc občanom pri formovaní 
návrhu obsiahnutého v občianskej iniciatíve.  
 O návrhu z odseku 1 tohto článku Zhromaždenie obce je povinné uskutočniť 
rozpravu a doručiť odpoveď občanom v lehote 60 dní odo dňa doručenia návrhu.  
 Počet podpisov občanov, potrebný pre právoplatné pohýnanie občianskej 
iniciatívy, nemôže byť menší než 5 % voličov obce, ktorí sú zapísaní do voličského 
zoznamu podľa posledného úradne zverejneného rozhodnutia o uzavretí voličského 
zoznamu pre voľbu výborníkov Zhromaždenia obce,  ak zákonom alebo týmto štatútom 
nie je inak stanovené. 
 Postup a procedúra uskutočnenia občianskej iniciatívy upravuje sa osobitným 
uznesením Zhromaždenia obce. 
 

3. Zhromaždenie občanov 
 

Článok 109 
 
 Zhromaždenie občanov rozoberá a navrhuje otázky z príslušnosti orgánov obce.  
 

Zvolávanie zhromaždenia občanov 
 

Článok 110 
 
 Zhromaždenie občanov sa zvoláva pre osadu alebo časť osady, a to pre vidiek, 
ulicu, územie miestneho spoločenstva alebo iný tvar miestnej samosprávy.  
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 Zhromaždenie občanov  zvoláva predseda obce, predseda Zhromaždenia obce, 
oprávnený predstaviteľ miestneho spoločenstva alebo iného  tvaru miestnej samosprávy, 
najmenej 50 občanov s bydliskom na území, pre ktoré sa zhromaždenie zvoláva 
a najmenej ¼ výborníkov, najmenej 8 dní pred jeho uskutočnením.  
 Obecná správa má záväzok poskytnúť pomoc zvolávateľovi v zvolávaní 
a príprave uskutočnenia zhromaždenia občanov.  
 Návrh na zvolávanie zhromaždenia občanov môže zaslať orgán obce príslušný pre 
rozhodovanie o otázke, ktorá sa rozoberá na zhromaždení.  
 Občania sa o zvolávaní zhromaždenia oboznamujú prostredníctvom vyvesenia 
aktu o jeho zvolávaní na oznamovacej tabuli, prostredníctvom prostriedkov  verejného 
informovania alebo na iný  obvyklý spôsob.  
 Zvolávateľ je záväzný oboznámiť Obecnú správu o uskutočnení zhromaždenia. 
 

Práca zhromaždenia občanov a ustálenie stanovísk 
 

Článok 111 
 
 Zhromaždením občanov predsedá zvolávateľ alebo osoba, ktorú on splnomocní. 
 Zhromaždenie občanov posudzuje návrhy a zaujíma stanoviská o nich ak je 
prítomných 5 % voličov podľa posledne úradne zverejneného rozhodnutia o uzavretí 
voličského zoznamu pre voľbu výborníkov Zhromaždenia obce  pre územie, pre ktoré je  
zhromaždenie zvolané. 
 Právo účasti v posudzovaní otázok, pohýnaní iniciatívy a navrhovaní jednotlivých 
rozhodnutí majú všetky plnoletí občania obce.  
 Právo rozhodovať na zhromaždení občanov majú aj občania, ktorých bydlisko 
alebo majetok  je na území, pre ktoré je zhromaždenie  zvolané.  
 Rozhodnutie o zhromaždení občanov sa schvaľuje väčšinou prítomných občanov 
s právom rozhodovania.  
 Obecná správa je povinná poskytnúť odbornú pomoc občanom pri formovaní 
návrhu, resp. žiadosti zhromaždenia občanov  a pred ich doručením príslušným orgánom 
obce. 
 Spôsob práce a spôsob ustálenia stanovísk zhromaždenia upravuje sa osobitým 
uznesením Zhromaždenia obce.  
 

Postup orgánov obce po uskutočnenom zhromaždení občanov 
 

Článok 112 
 
 Orgány obce sú povinné v lehote 60 dní odo dňa uskutočňovanie zhromaždenia 
občanov rozoberať žiadosti a návrhy občanov, zaujať o nich stanovisko, resp. vyniesť 
zodpovedajúce uznesenie alebo opatrenie a o tom informovať občanov. 
 

4. Referendum 
 

Článok 113 
 
 Zhromaždenie obce môže na vlastnú iniciatívu vypísať referendum o otázkach zo 
svojej príslušnosti.  
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Referendum o otázke zo svojej príslušnosti  je Zhromaždenie obce povinné 
vypísať na návrh, ktorý podá najmenej 10% voličov obce, na spôsob určený zákonom 
a týmto Štatútom.  
 Uznesenie  je prostredníctvom referenda vynesené, keď  sa o ňom vyjadrila 
väčšina občanov, ktorá hlasovala, pod podmienkou, že hlasovalo viacej než polovica 
z celkového počtu občanov. 
 Uznesenie vynesené na referende je záväzné a Zhromaždenie obce  ho nemôže 
vyhlásiť za neplatné, ani meniť a dopĺňať jeho podstatu v období jedného roka odo dňa 
jeho schválenia.    

Sťažnosti občanov 
 

Článok 114 
 

Orgány a služby obce sú povinné informovať verejnosť o svojej práci 
prostredníctvom prostriedkov verejného informovania a na iný primeraný spôsob. 

Orgány a služby obce sú povinné občanom v uskutočňovaní ich práv a záväzkov 
podať potrebné údaje, vysvetlenia a oboznámenia. 

Orgány a služby obce sú povinné umožniť všetkým podávať sťažnosti na svoju 
prácu a neadekvátny vzťah zamestnaných.  

Na podané sťažnosti orgány a služby obce sú povinné odpovedať v lehote 30 dní, 
ak podávateľ sťažnosti žiada  dostať odpoveď. 
 

Verejná anketa 
 

Článok 115 
 
 Orgány obce môžu konzultovať s občanmi o otázkach zo svojej  príslušnosti. 
Konzultácie z odseku 1 tohto článku konajú sa prostredníctvom verejnej ankety 

 
Verejná rozprava 

 
Článok 116 

 
 Orgány obce sú povinné uskutočniť najmenej jednu verejnú rozpravu: 

1) v priebehu postupu schválenia uznesenia o rozpočte obce, 
 2) v priebehu postupu schválenia strategických a akčných plánov rozvoja obce, 
 3) v iných prípadoch stanovených zákonom, štatútom  a uzneseniami 
Zhromaždenia obce.  
 

Organizovanie verejnej rozpravy 
 

Článok 1117 
 
 Pod verejnou rozpravou v zmysle tohto štatútu sa rozumie otvorené zasadnutie 
predstaviteľov príslušných orgánov obce, resp. verejných služieb so zainteresovanými 
občanmi a predstaviteľmi združenia občanov a prostriedkov verejného informovania.  
 Zhromaždenie obce je povinné občanom obce umožniť účasť vo verejných 
rozpravách.  
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 Predseda Zhromaždenia obce organizuje verejnú rozpravu v prípadoch 
stanovených týmto štatútom a uzneseniami Zhromaždenia obce, na iniciatívu orgánov 
alebo telies obce, ako i na vlastnú iniciatívu.  
 Predseda Zhromaždenia obce povoláva zodpovedajúcich predstaviteľov orgánov 
obce a verejných služieb, ktorých je zakladateľ Zhromaždenie obce, zúčastniť sa verejnej 
rozpravy.  
 Predseda obce je povinný oboznámiť Zhromaždenie obce, ak sa osoby z odseku 4 
tohto článku neozvú.  
 O priebehu verejnej rozpravy sa zhotovuje záznam, ktorý sa doručuje všetkým 
orgánom obce.  
 Zhromaždenie obce  upravuje spôsob informovania verejnosti o uskutočnení 
verejnej rozpravy, ako spôsob, na ktorý sa záznam o uskutočnenej verejnej rozprave 
sprístupní  verejnosti na nahliadnutie. 
 

V.  MIESTNA SAMOSPRÁVA 
 

Článok 118 
 
 Za účelom uspokojovania potrieb a záujmov priameho významu pre občanov  
z časti územia obce, v dedinách sa zakladanú  miestne spoločenstvá a iné formy miestnej 
samosprávy.  
 Miestne spoločenstvo sa môže založiť pre jednu alebo viac dedín.  
 

Zakladanie, zmena a rozpustenie  miestnej samosprávy 
 

Článok 119 
 
 Zhromaždenie obce rozhoduje, s predbežne zadováženou mienkou občanov, 
o vytvorení, území, pre ktoré sa vytvára a rozpustení miestnych spoločenstiev a iných 
foriem miestnej samosprávy.  
 Uznesenie z odseku 1 tohto článku  sa vynáša väčšinou hlasov  z celkového počtu 
výborníkov.  
 

Štatút miestneho spoločenstva 
 

Článok 120 
 
 Štatútom miestneho spoločenstva, resp. inou formou miestnej samosprávy , 
v súlade so Štatútom obce a aktom o zakladaní, ustaľujú sa práce, ktoré koná, orgány 
a postup voľby, organizácia a práca orgánov, spôsob rozhodovania a iné otázky  dôležité 
pre prácu miestneho spoločenstva, resp. inej formy miestnej samosprávy.  
 

Prostriedky pre prácu miestneho spoločenstva 
 

Článok 121 
 
 Prostriedky pre prácu miestneho spoločenstva, resp. inej formy miestnej 
samosprávy, zabezpečujú sa z:  
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1)  prostriedkov  určených  uznesením o rozpočte obce, vrátane aj samozdanenie; 
2)  donácií; 
3)  príjmov, ktoré miestne spoločenstvo, resp, iná forma miestnej samosprávy      
     uskutoční svojou aktivitou.  

 
 Miestne spoločenstvá, resp. iná forma miestnej samosprávy vynáša  finančný 
plán, na ktorý súhlas poskytuje Zhromaždenie obce.  
 

Právny status miestneho spoločenstva, 
resp. inej formy miestnej samosprávy 

 
Článok 122 

 
 Miestne spoločenstvo, resp. iná  forma miestnej samosprávy má status  právnickej 
osoby v rámci práv a povinností určených týmto štatútom a uznesením o zakladaní.  
 

Zverenie prác miestnej samospráve 
 

Článok 123 
 
 Uznesením Zhromaždenie obce môže sa všetkým alebo jednotlivým miestnym 
spoločenstvám  zveriť vykonávanie určitých prác z príslušnosti obce, so zabezpečením 
pre to potrebných prostriedkov.  
 

Organizovanie práce Obecnej správy 
 v miestnych spoločenstvách 

 
Článok 124 

 
 Za účelom vykonávania prác z príslušnosti Obecnej správy, najmä keď ide 
o uskutočňovanie práv občanov, v miestnych spoločenstvách sa môže organizovať práce 
Obecnej správy.  
 Práce z odseku 1 tohto článku, spôsob a miesto ich konania, určuje predseda obce 
na návrh náčelníka Obecnej správy.  
 
 
 VI.   FINANCOVANIE  PRÁC OBCE 
 

Prostriedky na vykonávanie prác a pramene prostriedkov 
 

Článok 125 
 
 Prostriedky na financovanie základných  a zverených prác zabezpečujú sa 
v rozpočte obce.  
 Prostriedky rozpočtu obce zabezpečujú sa zo základných  a prenechaných 
príjmov, transferu, príjmov na základe zadĺženia sa a iných príjmov stanovených 
zákonom.  
 Za vykonávanie prác obce, určených Ústavou a zákonom, za vykonávanie  
zákonom zverených  prác z  rámca práv a povinností republiky, ako i za vykonávanie 
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jednotlivých prác, ktoré jej zo svojej príslušnosti uznesením zverí autonómna pokrajina, 
obci patria príjmy stanovené zákonom. 
 

Základné príjmy obce 
 

Článok 126 
 

Obci patria základné príjmy uskutočnené na jej území v súlade so zákonom.  
 

Článok 127 
 
 Uznesenie o uvádzaní  základných príjmov ako i výšky sadzby uvedených  
základných príjmov vynáša Zhromaždenie obce v súlade so zákonom.  
 

Neúčelový charakter prostriedkov 
 

Článok 128 
 
 Všetky príjmy obce sú všeobecné  príjmy  rozpočtu a môžu sa používať na 
akýkoľvek účel, okrem príjmov, ktorých účel je určený zákonom.  
 

Rozpočet a záverečný účet 
 

Článok 129 
 
 Zhromaždenie obce schvaľuje  rozpočet obce pre každý kalendárny rok, v ktorom 
sa podávajú všetky príjmy, zadĺženia sa a iné finančné transakcie, výdavky a iné náklady, 
v súlade so zákonom.  
 Po uplynutí roka, pre ktorý sa rozpočet schválil, zhotovuje sa záverečný účet 
o realizácii rozpočtu obce.  
 

Zodpovednosť  za realizáciu rozpočtu obce 
 

Článok 130 
 
 Za realizáciu rozpočtu obce predseda obce zodpovedá Zhromaždeniu obce.  
 Obecná správa  je povinná pravidelne sledovať realizáciu rozpočtu a podľa 
potreby, najmenej dva razy ročne, informovať predsedu obce.  
 

Nakladanie príjmami obce a ich používanie 
 

Článok 131 
 
 Žiadosť o zabezpečenie prostriedkov z rozpočtu obce, užívatelia prostriedkov 
rozpočtu podávajú v lehote a na spôsob, určený uznesením Zhromaždenia obce, v súlade 
so zákonom.  
 Užívatelia prostriedkov rozpočtu sú povinní na žiadosť orgánov obce a najmenej 
raz ročne podať správu o svojej práci a uskutočňovaní programu a používaní prostriedkov 
rozpočtu.  
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 Predseda obce zakladá lokálnu službu pre inšpekciu a revíziu v súlade so 
zákonom. 

Článok 132 
 
 Obec môže zakladať fondy a iné formy financovanie činností dôležité pre obec, 
v súlade so zákonom.  

Samozdanenie 
 

Článok  133 
 
 Uznesenie o uvádzaní samozdanenia občania vynášajú prostredníctvom referenda, 
v súlade s predpismi, ktorými je upravený postup priameho vyjadrovania sa občanov.  
 Uznesenie o uvádzaní samozdanenia občania môžu vyniesť aj osobným 
vyjadrovaním sa s podpisom.  
 Uznesenie o uvádzaní samozdanenia  musí obsahovať všetky elementy určené  
zákonom.  

Článok 134 
 
 Zhromaždenie obce ustaľuje návrh uznesenia na spôsob a podľa postupu 
stanoveného pre vynesenie Štatútu obce.  
 Iniciatívu na vynesenie uznesenia občania, resp. výborníci podávajú v súlade so 
štatútom obce. 
 S iniciatívou sa podáva program, ktorým sa  určujú pramene, účel a spôsob 
zabezpečovania celkových finančných prostriedkov na realizáciu projektu, ktorý je 
predmet uznesenia.  

Článok 135 
 
 Uznesenie odsúhlasujú občania, ktorí majú voličské právo a bydlisko na území, 
na ktorom sa prostriedky zbierajú.  
 Uznesenie odsúhlasujú aj  občania, ktorí majú voličské právo a bydlisko na 
území, na ktorom sa zbierajú prostriedky, ak na tom území majú  nehnuteľný  majetok 
a prostriedkami sa zlepšujú podmienky  používania toho majetku.  
 Uznesenie je odsúhlasené, keď sa o ňom  vyjadrí väčšina z celkového počtu 
občanov z odsekov  1 a 2 tohto článku. 
 

Článok 136 
 
 Uznesenie sa zverejňuje na spôsob, na ktorý sa zverejňujú akty obce.  
 Uznesenie so zoznamom občanov, ktorí sú záväzní  platiť samozdanenie, 
doručuje sa výplatcovi,  ktorého sídlo je mimo územia, na ktorom sa zoskupujú 
prostriedky.  

Článok 137 
 
 Uznesením o samozdanení  upravuje sa aj spôsob  vyjadrovania sa (v peniazoch, 
tovare, práci, v službách prepravy alebo v podobných službách, v závislosti od potrieb 
a možností občanov), základ samozdanenia, spôsob  vplácania zozbieraných prostriedkov 
samozdanenia, zľavy a oslobádzania  od platenia samozdanenia a iné otázky súvisiace so 
samozdanením, v súlade so zákonom  
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Článok 138 
 
 Pre vykonávanie zverených prác obci prostriedky sa zabezpečujú z príjmov 
republiky, resp. APV, v súlade s Ústavou, zákonom a objemom zverených prác.  
 
 
 VII.  SPOLUPRÁCA A ZDRUŽOVANIE OBCE 
 

Spolupráca a združovanie obce s obcami a mestami v krajine 
 

Článok 139 
 
 Obec, jej orgány a služby, ako i podniky, ustanovizne a iné organizácie, ktorých 
zakladateľ je obec, združujú sa a uskutočňujú spoluprácu s inými obcami a mestami a ich 
orgánmi v oblasti spoločného záujmu a za účelom ich uskutočňovania, môžu združiť 
prostriedky a utvoriť spoločné orgány, podniky, ustanovizne alebo iné organizácie, 
v súlade so zákonom a týmto štatútom. 
 

Spolupráca s územnými spoločenstvami a jednotkami  
lokálnej samosprávy iných štátov 

 
Článok 140 

 
 Obec môžu uskutočniť spoluprácu v oblastiach v spoločnom záujme so 
zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami a obcami a mestami v iných štátoch, v rámci 
zahraničnej politiky Republiky Srbsko, s uctievaním  územnej jednoty a právneho 
zriadenia Republiky Srbsko, v súlade s Ústavou a zákonom.  
 Uznesenie o spolupráci so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami, občanmi 
a mestami vynáša Zhromaždenie obce, so súhlasom vlády Republiky Srbsko. 
 Dohodu alebo iný akt o nadväzovaní spolupráce podpisuje predseda obce alebo 
osoba, ktorú on splnomocní.  
 Akt z odseku 3 tohto článku zverejňuje sa po zadováženom  súhlase vlády 
Republiky Srbsko.  
 

Združovanie do asociácií miest a obcí 
 

Článok 141 
 
 Obec môže byť zakladateľ alebo pristúpiť k asociáciám miest a obcí.  
 Obec zakladá a pristupuje k asociáciám miest a obcí s cieľom zveľadiť  rozvoj 
lokálnej samosprávy, jej ochranu a uskutočňovanie spoločných záujmov. Obec si  tiež 
prostredníctvom členstva v asociáciách vymieňa skúsenosti a uskutočňuje spoluprácu 
s mestami a obcami v krajine a v iných štátoch, berie účasť v zastupovaní  vlastných 
a spoločne určených záujmov pred štátnymi orgánmi, najmä v postupe vynášania 
zákonov a iných aktov dôležitých pre ochranu, zveľadenie a financovanie lokálnej 
samosprávy, ako aj iných predpisov významných pre uskutočnenie prác miest a obcí.  
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Spolupráca s mimovládnymi a inými organizáciami 
 

Článok 142 
 
 Orgány obce môžu spolupracovať s mimovládnymi, humanitnými a inými 
organizáciami v záujme obce a jej občanov.  
 
 

VIII. OCHRANA  LOKÁLNEJ  SAMOSPRÁVY, PRÁV 
                       A  ZÁUJMOV OBČANOV 
 

Ochrana  práv obce 
 

Článok 143 
 
 Ochrana práv obce  zabezpečuje sa na spôsob a podľa postupu určeného 
zákonom.  

Pohýnanie postup na zhodnotenie ústavnosti a zákonnosti 
 

Článok 144 
 
 Zhromaždenie obce môže pohnúť postup na  zhodnotenie  ústavnosti alebo 
zákonnosti zákona a iného normatívneho aktu Republiky Srbsko alebo Autonómnej 
pokrajiny Vojvodiny, ktorým sa porušuje právo na lokálnu samosprávu.  
 

Právo sťažnosti Ústavnému súdu 
 

Článok 145 
 
 Predseda obce má právo sťažnosti Ústavnému súdu, ak sa jednotlivým aktom 
alebo úkonom štátneho orgánu alebo orgánu obce znemožní  výkon  príslušností obce.  
 
 1. Obecné verejné právne zastupiteľstvo 
 

Článok 146 
 
 V obci sa môže ustanoviť obecné verejné právne zastupiteľstvo v súlade so 
Zákonom o verejnom  právnom  zastupiteľstve a osobitným aktom  Zhromaždenia obce.  
 Obecné verejné právne zastupiteľstvo koná  práce ochrany  majetkových práv 
a záujmov obce v súlade so zákonom a normatívnym aktom obce.  
 Obecného verejného právneho zástupcu vymenúva a uvoľňuje Zhromaždenie 
obce.  
 Príslušnosť  a spôsob konania, podmienky a spôsob vymenovania obecného 
verejného právneho  zástupcu upravuje sa osobitným uznesením obce, v súlade so 
zákonom.  

Článok 147 
 
 Na základe aktu  Obecnej rady, obecný verejný právny zástupca môže začať 
potup pre zhodnotenie ústavnosti  alebo zákonnosti zákona alebo iného  normatívneho 
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aktu Republiky Srbsko alebo autonómnej pokrajiny, ktorým sa porušuje právo na lokálnu 
samosprávu. 

Článok 148 
 
 Na základe aktu Obecnej rady, obecný verejný právny zástupca má právo 
sťažnosti Ústavnému súdu ak sa jednotlivým  aktom alebo úkonom štátneho orgánu alebo 
orgánu jednotky lokálnej samosprávy znemožní výkon príslušnosti obce. 
 
 
 2. Ochranca občanov 

Článok 149 
 
 V obci sa môže ustanoviť ochranca občanov, ktorý je oprávnený kontrolovať 
dodržiavanie práv občanov, zisťovať porušenia spôsobené aktmi, úkonmi alebo 
nečinnosťou orgánov Obecnej správy a verejných služieb, ak ide o porušenie predpisov 
a normatívnych aktov obce.  
 

Samostatnosť a nezávislosť ochrancu občanov 
 

Článok 150 
 
 Ochranca občanov postupuje a koná podľa a v rámci Ústavy, zákona, potvrdených 
medzinárodných zmlúv a všeobecne schválených pravidiel medzinárodného práva, ako 
i podľa štatútu obce.  
 V rámci  svojej pôsobnosti ochranca  občanov  riadi sa  princípmi zákonnosti, 
nestrannosti, nezávislosti a spravodlivosti.  
 Uznesením Zhromaždenia obce  sa bližšie určuje spôsob, na ktorý sa možno  
obrátiť na ochrancu občanov a pravidlá postupovania a práce ochrancu občanov.  
 

Postupovanie ochrancu občanov 
 

Článok 151 
 
 O javoch  nezákonnej a nenáležitej  práce Obecnej správy a verejných služieb, 
ktoré konajú  verejné oprávnenia a ktorých zakladateľ je obec, ktorými sa porušujú práva 
a záujmy občanov, ochranca  občanov upozorňuje tieto orgány a službe, zasiela im 
kritiky, dáva odporúčania pre prácu, iniciuje  postup na odstránenie porušenia práv 
a o tom informuje verejnosť.  
 V doméne ľudských a menšinových práv ochranca občanov:  
        1) sleduje uskutočnenie ľudských a menšinových práv a dáva odporúčania pre 
zveľadenie uskutočnenia ľudských a menšinových práv; 
     2)  zbiera informácie o uplatnení  zákonov a iných predpisov z oblasti ľudských 
práv a práv na lokálnu samosprávu; 
       3)   zhotovuje ročnú správu o uskutočnení ľudských a menšinových práv; 
      4)   oboznamuje širšiu verejnosť o porušení ľudských a menšinových práv; 
      5) prijíma a zisťuje predpoklady, ktoré sa vzťahujú na porušenie ľudských 
a menšinových práv; 
       6)  sprostredkuje v pokojnom riešení  sporov súvisiacich s porušením ľudských 
a menšinových práv; 
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 7)  iniciuje  pohýnanie  určitých konaní pred príslušnými orgánmi v prípade  
porušenia ľudských práv; 
 8) organizuje a zúčastňuje sa v organizovaní odborných zasadnutí, porád 
a kampaní informovania verejnosti o otázkach  dôležitých pre uskutočnenie ľudských 
a menšinových práv; 
 9)   iniciuje a podnecuje vzdelávanie o ľudských a menšinových právach; 
 10) koná aj iné práce stanovené zákonom, štatútom a uznesením Zhromaždenia. 
obce. 

Vo vykonávaní svojich príslušností, ochranca občanov  spolupracuje 
s ochrancami  občanov v obciach a s ochrancom občanov v republike a s pokrajinským 
ombudsmanom a jeho kanceláriami.  
 Ochranca občanov chráni právo občanov na lokálnu samosprávu v súlade 
s uznesením Zhromaždenia obce.  
 
 

Voľba ochrancu občanov 
 

Článok 152 
 
 Ochrancu občanov volí  a  uvoľňuje  Zhromaždenie obce väčšinou hlasov 
z celkového počtu výborníkov. 
 Návrh na voľbu ochrancu  občanov podáva výbornícka skupina alebo najmenej 
1/3 výborníkov.  
 Ochranca občanov sa volí na obdobie päť rokov a na toto postavenie môže  byť 
zvolený ešte raz.  
 Za ochrancu občanov môže byť zvolená osoba, ktorá vedľa všeobecných 
podmienok pre nadobúdanie voličského práva (štátne občianstvo, plnoletosť, bydlisko na 
území obce), má najmenej päť rokov profesionálnej pracovnej skúsenosti  v oblasti 
ochrany  ľudských a menšinových práv, užíva morálnu integritu, nebol odsúdený  a proti 
nemu sa nevedie  trestné konanie. 

Ochranca občanov nemôže byť člen politickej strany a nemôže vykonávať ani 
jednu verejnú funkciu ani hociktorú profesionálnu činnosť.  
 
 

Uvoľnenie  ochrancu občanov 
 

Článok 153 
 
 Ochranca občanov sa uvoľňuje  z funkcie  pred vypršaním  mandátu: 

1) ak by bol odsúdený za trestný  čin na trest väzenia; 
2) ak  nevykonáva  práce  zo  svojej  príslušnosti  odborne,  nestranne,  nezávisle  
    a svedomite alebo je na postaveniach  (funkciách),  resp. koná práce, ktoré sú 
    nezlučiteľné s postavením ochrancu občanov.  
Ochranca  občanov môže byť uvoľnený na rovnaký spôsob, na aký bol aj zvolený. 
O uvoľnení ochrancu občanov rozhoduje Zhromaždenie obce väčšinou hlasov 

z celkového počtu výborníkov.  
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Podávanie správy Zhromaždeniu obce 
 

Článok 154 
 
 Ochranca občanov doručuje  ročnú správu Zhromaždeniu obce 
 Ak  zhodnotí, že v dôsledku posudzovania určitých otázok je to potrebné, 
ochranca občanov môže Zhromaždeniu obce  doručovať aj mimoriadne správy.  
 Zhromaždenie obce posudzuje správy ochrancu občanov na svojom prvom 
nasledujúcom zasadnutí.  
 

Právo zúčastňovania sa zasadnutí Zhromaždenia obce 
a jeho pracovných telies 

 
Článok 155 

 
 Ochranca občanov má právo zúčastňovať sa  zasadnutí Zhromaždenia obce a jeho 
pracovných telies a diskutovať, keď ide o otázky z jeho príslušnosti.  
 

Prostriedky pre prácu ochrancu občanov 
 

Článok 156 
 
 Prostriedky pre  prácu ochrancu občanov zabezpečujú sa z rozpočtu obce a môžu 
sa zabezpečovať aj z iných prameňov, v súlade so zákonom.  
 
 

4. Rada pre medzinacionálne vzťahy 
 

Článok 157 
 
 V obci sa zakladá Rada pre medzinacionálne vzťahy ako samostatné pracovné 
teleso, ktoré tvoria predstavitelia srbského národa a nacionálnych menšín, v súlade so 
zákonom a týmto štatútom.  
 V Rade pre medzinacionálne vzťahy  svojich predstaviteľov môžu mať príslušníci 
srbského národa a nacionálnych menšín s viacej ako 1 % účasti v celkovom  obyvateľstve 
obce.  
 

Článok 158 
 
 Rada pre medzinacionálne vzťahy posudzuje otázky uskutočňovania, ochrany 
a zveľadenia nacionálnej rovnoprávnosti v súlade so zákonom a týmto štatútom.  
 

Článok 159 
 
 Pôsobnosť, zloženie, voľba členov a spôsob práce Rady pre medzinacionálne 
vzťahy upravuje sa uznesením Zhromaždenia obce, ktoré sa  schvaľuje väčšinou hlasov 
z celkového počtu výborníkov v súlade s týmto štatútom.  
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Článok 160 
 
 Spôsob navrhovania a voľba členov Rady pre medzinacionálne vzťahy má 
zabezpečiť rovnomerné zastúpenie predstaviteľov srbského národa a nacionálnych 
menšín s tým, že ani srbský národ, ani  jedna nacionálna menšina nemôžu mať väčšinu 
členov rady. 
 Predstavitelia nacionálnych menšín, ktorí v súlade s článkom 157 tohto štatútu  
majú právo byť zastúpení v Rade pre nacionálne vzťahy, volia sa na návrh svojich 
nacionálnych rád, ak ich nacionálne menšiny majú zvolené.  
 

Článok 161 
 
 Zhromaždenie obce a výkonné orgány sú povinné návrh  všetkých uznesení, ktoré 
sa vzťahujú  na nacionálnu rovnoprávnosť, predbežne doručiť rade za účelom 
poskytovania jej mienky. 
 Rada o svojich  stanoviskách a návrhoch informuje Zhromaždenie obce, ktoré je 
povinné o nich sa vyjadriť na svojom prvom nasledujúcom zasadnutí a najneskoršie 
v lehote 30 dní.  
 

IX. AKTY OBCE 
 

Článok 162 
 
 V rámci Ústavou a zákonom  určených práv, obec vynáša predpisy, ktorými sa 
regulujú otázky z príslušnosti obce (štatút, uznesenia, pravidlá, príkazy, pokyny, 
rozhodnutia, závery, odporúčania a iné akty).  
 
 

Akty  Zhromaždenia obce 
 

Článok 163 
 
 Zhromaždenie obce vynáša štatút, iné normatívne akty (program rozvoja, 
urbanistický plán, rozpočet, záverečný účet rozpočtu), uznesenia, rozhodnutia, 
odporúčania a závery.  
 Uznesenie je normatívny akt, ktorým Zhromaždenie obce  reguluje  otázky zo 
svojej príslušnosti.  
 Rozhodnutím Zhromaždenie obce  rieši o jednotlivých otázkach zo svojej 
príslušnosti. 
 Odporúčaním a záverom Zhromaždenie obce  určuje  stanoviská o jednotlivých 
otázkach zo svojej príslušnosti.  
 

Akty predsedu obce 
 

Článok 164 
 
 Predseda obce môže vynášať výkonné predpisy pre uskutočnenie normatívnych 
aktov Zhromaždenia obce, a to: pravidlá, príkazy, pokyny.  
 Predseda obce vynáša rozhodnutia a závery. 
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Akty Obecnej správy 
 

Článok 165 
 
 Obecná správa vynáša pravidlá, príkazy, pokyny, rozhodnutia a závery.  

 
Hierarchia aktov obce 

 
Článok 166 

 
 Uznesenia a iné akty Zhromaždenia obce musia byť v súlade s Ústavou, zákonom 
a týmto štatútom, uzneseniami a normatívnymi aktmi Zhromaždenia obce, Obecnej rady 
a predsedu obce. 
 Akty predsedu obce a Obecnej  rady musia byť v súlade  s Ústavou, zákonom, 
týmto štatútom, uzneseniami a normatívnymi aktmi Zhromaždenia obce. 
 Akty Obecnej správy  musia  byť v súlade s Ústavou, zákonom, týmto štatútom, 
uzneseniami a normatívnymi aktmi Zhromaždenia obce, Obecnej rady a predsedu obce.  
 

Nadobúdanie účinnosti normatívnych aktov a ich zverejňovanie 
 

Článok 167 
 
 Uznesenia a iné normatívne akty orgánov obce  nadobúdajú účinnosť ôsmym 
dňom odo dňa zverejnenia, vyjmúc ak  z  mimoriadne  opodstatnených  dôvodov nie je 
určené,  že nadobúdajú účinnosť skôr. 
 Štatút, uznesenia a normatívne akty Zhromaždenia obce sa zverejňujú v Úradnom 
vestníku obce Báčsky Petrovec.  
 Akty Obecnej rady, predsedu obce  a Obecnej správy  zverejňujú sa  ak je to 
stanovené tými aktmi.  
 Akty z odsekov 2 a 3 tohto článku zverejňujú sa paralelne  v srbskom 
a v slovenskom jazyku, teda v jazykoch, ktoré sú v rovnoprávnom  úradnom použití 
v obci.  
 Uznesenia a iné akty orgánov obce nemôžu mať  spätný účinok.  
 
  
 X.  TLMOČENIE  A ZMENA ŠTATÚTU  OBCE 
 

Autentické tlmočenie štatútu 
 

Článok 168 
 
 Autentické tlmočenie štatútu dáva Zhromaždenie obce na návrh Komisie pre 
predpisy.  

Postup pri zmene štatútu 
 

Článok 169 
 
 Návrh na zmenu štatútu obce môžu podať občania prostredníctvom  občianskej 
iniciatívy, v súlade  so zákonom a týmto štatútom.  
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 Návrh na zmenu štatútu obce môže podať aj najmenej 1/3 výborníkov a predseda 
obce.  
 Návrh sa podáva  v písanej forme a musí obsahovať  odôvodnenie. 

O návrhu na zmenu štatútu obce rozhoduje Zhromaždenie obce väčšinou hlasov 
z celkového počtu výborníkov. 
 

Článok 170 
 
 Aktom o schválení návrhu na zmenu štatútu obce, Zhromaždenie zároveň určuje 
aj návrh  vypracovania aktu o zmene a určuje postup verejnej rozpravy o ňom.  
 Predbežný návrh  o zmene štatútu obce, po jeho  ustálení zo strany  Zhromaždenia 
obce, doručuje sa na verejnú rozpravu, ktorá trvá 15 dní.  
 Akt o zmene štatútu obce vynáša Zhromaždenie obce väčšinou hlasov 
z celkového počtu výborníkov. 
 
 XI.  PRECHODNÁ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Zlaďovanie  predpisov obce s týmto štatútom 
 

Článok  171 
 
 Predpisy obce sa zladia s ustanoveniami tohto štatútu v lehote 6 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jeho účinnosti.  
 Predpisy obce sú platné po ich zlaďovanie s týmto štatútom. 
 

Zánik  platnosti štatútu 
 

Článok 172 
 
 Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu stráca  platnosť Štatútu obce Báčsky 
Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   5/2002 a 9/2004). 
 

Článok 173 
 
 Tento štatút nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-60/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008        PREDSEDA 
Báčsky Petrovec       ZHROMAŽDENIA OBCE 
 
                                       Dr.  Ján Sabo,  v.r. 



    90.   
 Podľa článku 32 odsek 1 bod 20 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
RS, č. 129/2007), článku 45 odsek 6 Zákona o lokálnych voľbách (Službeni glasnik RS, 
č. 129/2007) a v súvislosti s článkom 19 odsek 3 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný 
vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004) Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec 
na svojom  III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08. 09. 2008,  v y n i e s l o 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T I  E  
 

O  ZÁNIKU MANDÁTU VÝBORNÍKA 
ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 
 

I. 
 
 
 Konštatuje sa, že  TANI VARGOVEJ, absolventke Poľnohospodárskej fakulty  z 
Báčskeho Petrovca,  zanikol mandát   výborníčky v  Zhromaždení obce  Báčsky 
Petrovec podľa  článku 45 odsek 1 bod 5  Zákona o lokálnych voľbách, podľa ktorého 
výborníkovi zaniká  mandát pred vypršaním doby, na ktorú bol zvolený, v dôsledku 
preberania práce, resp. funkcie, ktorá je v súlade so zákonom  nespojiteľná s funkciou 
výborníka.       
     
 Menovanej  fukcia výborníčky zaniká dňom uzavretia pracovného pomeru na 
určitú dobu v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, tj. 15. 07.  2008. 
 

 
II. 

 
 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
Číslo:  011-70/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 



        91.  
 
 Podľa článku  32 odsek 1 bod 9 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 34 bod 10 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2008, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O POSKYTOVANÍ SÚHLASU K ŠTATÚTU 
 PREDŠKOLSKEJ USTANOVIZNE VČIELKA  

BÁČSKY PETROVEC 
 
 

I.  
 
 
 P o s k y t u j e   s a   s ú h l a s   k  Štatútu Predškolskej ustanovizne Včielka, 
Báčsky Petrovec, ktorý schválila Správna rada tejto ustanovizne na zasadnutí dňa 
05.06.2008.  
 

II. 
 
  
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-69/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 
 



        92.  
 
 Podľa článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 39 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2008, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O VOĽBE  ČLENOV KOMISIE PRE HOSPODÁRSTVO 
 
 

I.  
 
 Do Komisie pre hospodárstvo (v ďalšom texte: komisia)  s a   v o l i a : 
 

1. MIROSLAV PUCOVSKÝ,  výborník z Báčskeho Petrovca, 
2. MILOŠ  JOJIĆ, výborník z Maglića, 
3. ONDREJ BELÁNI  z Báčskeho Petrovca, 
4. PAVEL ŽILAJI z Báčskeho Petrovca, 
5. JÁN BOHUŠ, výborník z Hložian,  
6. JÁN TRPINSKÝ z Kulpína, 
7. PAVEL ZIMA, výborník z Kulpína. 
 
Predseda komisie sa volí z radov výborníkov.  
 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-61/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 



        93.  
 
 Podľa článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 39 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2008, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O VOĽBE  ČLENOV  
KOMISIE PRE SPOLOČENSKÉ ČINNOSTI 

 
 

I.  
 
 Do Komisie pre spoločenské činnosti (v ďalšom texte: komisia)  s a   v o l i a : 
 

1. PAVEL MARČOK,  výborník z Báčskeho Petrovca, 
2. MARÍNA KAŇOVÁ z Báčskeho Petrovca,  
3. ANNA MALJKOVIĆOVÁ-DŽUKLEVSKÁ, výborníčka z B. Petrovca, 
4. MÁRIA PÁLENKÁŠOVÁ  z Báčskeho Petrovca, 
5. MICHAL ČILIAK z Kulpína. 
 
Predseda komisie sa volí z radov výborníkov.  
 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-62/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 



        94.  
 
 Podľa článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 39 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2008, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O VOĽBE  ČLENOV KOMISIE  
PRE KÁDROVÉ OTÁZKY A PRACOVNÉ  POMERY 

 
 

I.  
 
 Do Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery (v ďalšom texte: komisia)  s a  
 v o l i a : 
 

1. TIHOMIR  ĆETKOVIĆ,  výborník z Maglića, 
2. JURAJ ČERVENÁK, výborník z Hložian,  
3. KAROL BOLDOCKÝ z  Báčskeho Petrovca, 
4. MILOSLAV  KISEĽA z Hložian,  
5. SINIŠA STANIVUK, výborník z Maglića. 
 
Predseda komisie sa volí z radov výborníkov.  
 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-63/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 



        95 .  
 
 Podľa článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 39 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08.09.2008, v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O VOĽBE  ČLENOV  
KOMISIE  PRE PODANIA A  SŤAŽNOSTI 

 
I.  

 
 Do Komisie pre podania a sťažnosti (v ďalšom texte: komisia)  s a   v o l i a : 
 

1. JÁN  BENDA z Báčskeho Petrovca,  
2. KATARÍNA BUJZÁŠOVÁ z Báčskeho Petrovca, 
3. DRAGAN KRČMAR, výborník z Maglića,  
4. PAVEL  PEŤKOVSKÝ  z Kulpína, 
5. MÁRIA IVIČIAKOVÁ z Báčskeho Petrovca.  

 
Predseda komisie sa volí z radov výborníkov.  
 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-64/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 
 



        96.  
 
 Podľa článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 39 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08. 09. 2008,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O VOĽBE  ČLENOV KOMISIE 
PRE  PRENAJÍMANIE  STAVEBNÉHO POZEMKU  

 
I.  

 
 Do Komisie pre prenajímanie stavebného pozemku (v ďalšom texte: komisia)  s a  
 v o l i a : 
 

1. SPASOJE  PRODANOV, výborník z Kulpína,  
2. ANNA BOLDOCKÁ-ILIĆOVÁ, výborníčka z Báčskeho Petrovca, 
3. JANKO KOVÁČ  z  Báčskeho Petrovca,  
4. ÐURA GOVORČIN, výborník z Báčskeho Petrovca, 
5. JÁN TRIAŠKA, výborník z Báčskeho Petrovca.  

 
Predseda komisie sa volí z radov výborníkov.  
 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-65/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 



     97.  
 Podľa článku  32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 39 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08. 09. 2008,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O VOĽBE  ČLENOV  
KOMISIE PRE UDELENIE CENY OBCE  

A OSOBITNÉHO VEREJNÉHO UZNANIA OBCE 
 

I.  
 
 Do Komisie pre udelenie ceny obce a Osobitného verejného uznania obce (v 
ďalšom texte: komisia)  s a   v o l i a : 
 

1. PAVEL KRIŽAN, výborník z Báčskeho Petrovca,  
2. MÁRIA PETROVIĆOVÁ z Kulpína, 
3. SAMUEL VALO  z Hložian,  
4. ÐURA GOVORČIN, výborník z Báčskeho Petrovca, 
5. PAVEL KOLÁR z Báčskeho Petrovca.  

 
Predseda komisie sa volí z radov výborníkov.  
 

 
II. 

 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-66/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 



        98.  
 
 Podľa článku 32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 34 bod 7  Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08. 09. 2008,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O UVOĽNENÍ ČLENA 
KOMISIE PRE ADMINISTRATÍVNO-MANDÁTNE OTÁZKY 

 
I. 

 
 U v o ľ ň u j e   s a   z  funkcie člena Komisie pre administratívno-mandátne 
otázky  s dňom   05. 08. 2008 doterajší  jej  člen 
 

- PAVEL  BALCA , výborník z Hložian, 
 
ktorý bol do tejto funkcie zvolený zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 
Rozhodnutím  o  voľbe členov  Mandátno-imunitnej  komisie Zhromaždenia obce, č. 
011-42/2008-02  z 12.06.2008  (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č.   9/2008).  

 
 

II. 
 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-67/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 
 



        99.  
 
 Podľa článku 32 bod 6 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 129/2007)  a článku 39 odsek 1  Štatútu Obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008), Zhromaždenie obce Báčsky  
Petrovec na svojom III. zasadnutí, ktoré sa konalo 08. 09. 2008,  v y n i e s l o  
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

O VOĽBE NOVÉHO ČLENA 
KOMISIE PRE ADMINISTRATÍVNO-MANDÁTNE OTÁZKY 

 
 

I. 
 
 Do Komisie pre administratívno-mandátne otázky  v o l í   s a   nový člen: 
 

- JAROSLAV ANDRÁŠIK   z  Báčskeho Petrovca. 
 
 

II. 
 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 
 
 
Číslo:  011-68/2008-02 
Dňa:   08. 09. 2008 
Báčsky Petrovec 
                             PREDSEDA  

ZHROMAŽDENIA OBCE 
 

                         Dr.  Ján Sabo,  v.r. 
 
 



   100.  
 Podľa článku 46 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik Republike 
Srbije, č. 129/2007), článku 9 Zákona o platoch  v  štátnych orgánoch a verejných 
službách (Službeni  glasnik  Republike Srbije, číslo 34/2001, 62/2006 a 63/2006) 
a článku 5 Vyhlášky o koeficientoch pre vypočitovanie a  výplatu platov vymenovaných 
a  ustanovených osôb a osôb zamestnaných v štátnych orgánoch (Službeni glasnik 
Republike Srbije, č. 44/2008 – prečistený text), Obecná rada Obce Báčsky Petrovec na 
svojom II. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. júla 2008,  vyniesla   
 
 

R  O Z H  O D  N  U T  I  E  
 

I. 
 
 Ustanoveným osobám v Obecnej správe – námestníkom predsedu obce sa 
dočasne, po zlaďovanie so Štatútom obce Báčsky Petrovec a vynesenie aktu, ktorým sa 
budú regulovať platy zvolených, ustanovených a zamestnaných osôb, určuje koeficient 
pre vypočitovanie  platov, v celkovej  výške 14, 95.  
 

II. 
 
 Koeficient  sa uplatňuje počnúc od vypočitovania  platov pre mesiac júl 2008. 
 

II. 
 
 Toto  rozhodnutie  sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. 
 
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina Vojvodina 
OBEC BÁČSKY PETROVEC 

OBECNÁ RADA 
 
 
 
Číslo:  016-5/1-2008 
Dňa:   28. júla 2008 
Báčsky Petrovec 
                                    PREDSEDA  

              OBECNEJ RADY 
 

                          Ing. Ondrej Benka, v.r. 
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