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74. 
        

У складу са чланом 3. став 2. Одлуке о приступању промени Статута Општине Бачки 
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 6/2018) а на основу члана 34. 
тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXII седници, 
одржаној дана 31.10.2018. године, д о н е л а  је 
 

О Д Л У К У 
о року и начину спровођења јавне расправе о нацрту 

Статута Општине Бачки Петровац те о припреми и утврђивању 
предлога Статута Општине Бачки Петровац 

 
Члан 1. 

 
 Одлуком о року и начину спровођења јавне расправе о нацрту Статута општине 
Бачки Петровац те о припреми и утврђивању предлога Статута Општине Бачки Петровац (у 
даљем тексту: Одлука), врше се делимичне измене и допуне Одлуке о приступању 
промени Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
6/2018). 
 

Члан 2. 
 

 Јавна расправа о нацрту Статута Општине Бачки Петровац ће се организовати и исту 
ће спровести председник Скупштине општине Бачки Петровац, у складу са чланом 117. 
став 3. Статута Општине Бачки Петровац, у периоду од 01.11.2018. до 30.11.2018. године. 
 

Члан 3.  
 

 Јавна расправа из члана 1. ове Одлуке ће се спровести на следећи начин: 
- организовањем једног отвореног састанка представника Општинског већа и 

Општинске управе Општине Бачки Петровац са представницима јавних 
предузећа, установа и организација чији је оснивач Општина Бачки Петровац, 
са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и 
средстава јавног информисања; 

- истицањем на огласној табли Општине Бачки Петровац и огласним таблама 
Месних заједница по насељеним местима Општине Бачки Петровац; 

- достављањем истог свим јавним предузећима, установама и организацијама 
чији је оснивач Општина Бачки Петровац; и 

- објављивањем на сајту Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 4. 
 

 Примедбе, предлоге и сугестије на нацрт Статута Општине Бачки Петровац ће се 
подносити Општинској управи Општине Бачки Петровац – Служби Скупштине општине и 
Општинског већа. 

Након истека рока из члана 1. ове Одлуке Комисија за прописе, представке и 
притужбе и примопредају дужности и службених аката Скупштине општине Бачки 
Петровац, заједно са члановима радне групе која је припремала радни текст нацрта 
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Статута Општине Бачки Петровац (а ценећи поднете примедбе, предлоге и сугестије из 
јавне расправе), ће у року од 7 дана сачинити предлог Статута Општине Бачки Петровац и 
исти доставити Општинском већу на разматрање и утврђивање. 
 

Члан 5. 
 

 Пошто буде утврђен предлог Статута Општине Бачки Петровац, обавезује се 
Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине општине Бачки Петровац 
и Општинског већа да исти, у складу са чланом 41. став 2. Закона о изменама и допунама 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 47/2018), достави 
Министарству за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије, ради 
прибављања потребног мишљења. 
 

Члан 6. 
 

 Након добијања мишљења Министарства за државну управу и локалну самоуправу 
Републике Србије те евентуалних корекција које буду сугерисане од стране Министарства, 
Општинско веће Општине Бачки Петровац ће утврдити коначан предлог Статута  
Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. 
 

Члан 7.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста ће се објавити 
путем „Службеног листа Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-56/2018-02 
Дана: 31.10.2018. године 
Бачки Петровац 
 
                                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
                                                                                                                                 др Јан Шуљан, с.р. 
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   75. 
 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 34. тачка 17. 
Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 – 
пречишћени текст), те члана 11. став 1. тачка 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, број 12/2012), Скупштина Општине Бачки Петровац на својој 
XXII седници одржаној дана 31.10.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка отуђења непокретности  
из јавне својине Општине Бачки Петровац 

 
Члан 1. 

 
Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки 

Петровац, путем јавног огласа у поступку јавног надметања-лицитације и то следећих 
непокретности: 

 
1. Двособан стан  бр. 11  на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 

1-7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена 
бр. 19 у површини од 6,25 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул. 14. ВУСБ бр. 7-9 
уписан у зкњ. ул. бр. 7048/11 КО Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 1861; 

 
2. Двособан стан бр. 7 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 

у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр. 
18 у површини од 5,20 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул. 14. ВУСБ бр. 7-9 
уписан у зкњ. ул. бр. 7048/7 КО Бачки Петровац сагр. на парц. бр. 1861, који 
користи закупац на основу уговора о закупу; 
 

3. Двособан стан бр. 6 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 
у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр. 
10 у површини од 5,00 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул. 14. ВУСБ бр. 7-9 
уписан у зкњ. ул. бр. 7048/6 КО Бачки Петровац сагр. на парц. бр. 1861; 
 

4. Трособан стан бр. 3 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-
11 у површини од 74,72м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена 
бр. 3 у површини од 8,10 м2 у стамбеној згради у ул. М.Тита бр. 6, сагр. на парц. бр. 
8, уписан у зкњ. ул. бр. 8866/4 КО Бачки Петровац, који користи закупац на основу 
уговора о закупу; 
 

5. Двособан стан бр. 1 на првом спрату у површини од 60,71 м2 у двоспратној 
стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. Масарикова 12,  са припадајућом 
просторијом-оставом у помоћном објекту у дворишту, уписан у зкњ. ул. бр. 9649/2 
КО Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 827; 
 

6. Двособан стан бр. 3 на првом спрату, у површини од 58,72 м2, који се састоји од 
просторија означених бр 1-7, у стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. Масарикова 
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12, уписан у зкњ. ул. бр. 9649/4 КО Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 827, за који је 
у току поступак евикције (исељења); 

 
7. Двособан стан бр.6 на првом спрату, укупне површине 70,81 м2, са припадајућом 

оставом која се налази у подруму нето површине 10,59 м2, у стамбеној згради у 
Бачком Петровцу ул. Кубањова С-4, уписан у зкњ. ул. бр. 9658/36 KO Бачки 
Петровац, сагр. на парц. бр. 2106/665, за који је у току поступак евикције 
(исељења); 
 

8. Двособан стан бр.12 на трећем спрату, укупне површине 56,04 м2, који се састоји 
од просторија означених бр.1-7, у стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. 
Кубањова С-1 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има 
грађевинску и употребну дозволу); 
 

9. Трособан стан бр. 2 на приземљу у површини од 67,44 м2 са припадајућим 
просторијама – оставом у дворишту у стамбеној згради у Гложану у  ул.Маршала 
Тита бр 96, сагр. на парц. бр. 1170, уписан у листу непокретности бр. 2451 КО 
Гложан, за који је у току поступак евикције (исељења); 
 

10. Двособан стан  бр. 7 на  другом спрату у површини од 54,72 м2 са припадајућим 
просторијама-оставом у дворишту у стамбеној згради у Гложану у  ул. Маршала 
Тита бр 96 сагр. на парц. бр. 1170, уписан у листу непокретности  бр. 2451 КО 
Гложан; 

11. Трособан стан бр.4 на првом спрату, укупне површине 72,71 м2, који се састоји од 
просторија означених бр. 1-8, са припадајућом просторијом у подруму површине 
18,5 м2,  у стамбеној згради у Кулпину ул.Школска бр.48 (непокретност није 
уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и употребну дозволу); 

 
12. Трособан стан бр. 1 у приземљу у површини 70,67 м2 са припадајућом просторијом 

– оставом у  дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита бр. 105 
(непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и 
употребну дозволу); 

 
13. Трособан стан бр. 2 у приземљу у површини 70,67 м2 са припадајућом просторијом 

– оставом у  дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита бр. 105 
(непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и 
употребну дозволу); 
 

14. Двособан стан бр. 5 на првом спрату у површини 57,11 м2 са припадајућом 
просторијом - оставом у  дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита 
бр. 105 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има 
грађевинску и употребну дозволу); 

 
15. Грађевинско земљиште у индустријској зони у Бачком Петровцу, парцела број 

6881/6, површине од 53 а 95 м2, уписано у зкњ. ул. бр. 10647 у КО Бачки Петровац; 
 

16. Грађевинско земљиште у индустријској зони у Бачком Петровцу, парцела број 
6888/3, површине од 05 хa 04 а 44 м2, уписано у зкњ. ул. бр. 7707 у КО Бачки 
Петровац; 
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17. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8 

а 33 м2, које се налази на парцели бр.578/8  уписано у зкњ. ул. бр.4390 КО Кулпин; 
 

18.  Грађевинско земљиште, њива у селу,  у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8 
а 33 м2, које се налази на парцели бр.578/9 уписан у зкњ. ул. бр. 4390 КО Кулпин; 
 

19. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8 
а 33 м2, које се налази на парцели бр.574/1 уписан у зкњ. ул. бр.4388 КО Кулпин; 
 

20. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8 
а 33 м2, које се налази на парцели бр.577/2 уписан у зкњ. ул. бр.4388 КО Кулпин. 

 
Члан 2. 

 
Непокретност наведена у члану 1. тачкe 15. ове Одлуке отуђује се инвеститору ради 

изградње пословног објекта а у циљу подстицања локалног економског развоја и 
отварања нових радних места. Купопродајни уговор између најповољнијег понуђача и 
Општине Бачки Петровац за наведену непокретност се закључује уз раскидни услов. 
Општина Бачки Петровац ће имати право једностраног раскида уговора уколико лице које 
закључи уговор као купац, не изгради пословни објекат у року од 3 године од дана 
закључења уговора. Сматраће се да је раскидни услов остварен ако надлежни орган 
Општине Бачки Петровац не изда употребну дозволу за пословни објекат у наведеном 
року. 

Непокретност наведена у члану 1. тачкe 16. ове Одлуке отуђује се инвеститору у 
свему под истим условима као и непокретност наведена у претходном ставу, уз постојање 
додатне обавезе отварања минимално 70 нових радних места. Купопродајни уговор 
између најповољнијег понуђача и Општине Бачки Петровац за наведену непокретност се 
закључује уз раскидни услов. Општина Бачки Петровац ће имати право једностраног 
раскида уговора уколико лице које закључи уговор као купац, не изгради пословни објекат 
и уколико не отвори минимално 70 нових радних места у року од 3 године од закључења 
уговора. Сматраће се да је раскидни услов остварен ако надлежни орган Општине Бачки 
Петровац не изда употребну дозволу за пословни објекат и уколико не испуни обавезу у 
погледу отварања нових радних места у наведеном року. 
 

Члан 3. 
 

Непокретности из члана 1.  се отуђују по тржишним условима. 
Почетна цена некретнина наведених у члану 1. тачке 1-16 ове Одлуке утврђена је 

на основу Информације Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију 
Општинске управе Општине Бачки Петровац о утврђеној тржишној цени квадратног метра 
непокретности – станова и грађевинског земљишта у индустријској зони на територији 
Општине Бачки петровац бр.46-98/2018-05 од 16.10.2018. године, и износи: 

 
1. За некретнину наведену у члану 1. тачка 1.   18.396,80 евра у динарској 

противвредности,  
2. За некретнину наведену у члану 1. тачка 2.   18.396,80 евра у динарској 

противвредности, 



 Страна  6 од 29   02. новембра 2018. СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ   Број  7 
 

3. За некретнину наведену у члану 1. тачка 3.   18.396,80 евра у динарској 
противвредности, 

4. За некретнину наведену у члану 1. тачка 4.   23.910,40 евра у динарској 
противвредности, 

5. За некретнину наведену у члану 1. тачка 5.   19.427,20 евра у динарској 
противвредности, 

6. За некретнину наведену у члану 1. тачка 6.   18.790,40 евра у динарској 
противвредности,                                                                                                                                                                                     

7. За некретнину наведену у члану 1. тачка 7.   22.659,20  евра у динарској 
противвредности                                                                                                                                                                   

8. За некретнину наведену у члану 1. тачка 8.   17.932,80 евра у динарској 
противвредности 

9. За некретнину наведену у члану 1. тачка 9.   16.860,00 евра у динарској 
противвредности, 

10. За некретнину наведену у члану 1. тачка 10. 13.680,00 евра у динарској 
противвредности,                                                                                                                                                                      

11. За некретнину наведену у члану 1. тачка 11. 18.177,50 евра у динарској 
противвредности                                                                         

12. За некретнину наведену у члану 1. тачка 12. 17.667,50 евра у динарској 
противвредности, 

13. За некретнину наведену у члану 1. тачка 13. 17.667,50 евра у динарској 
противвредности, 

14. За некретнину наведену у члану 1. тачка 14. 14.277,50 евра у динарској 
противвредности, 

15. За некретнину наведену у члану 1. тачка 15. 12.516,40 евра у динарској 
противвредности, 

16. За некретнину наведену у члану 1. тачка 16. 117.030,08 евра у динарској 
противвредности. 

 
Почетна купопродајна цена некретнине наведене у члану 1. тачка 17-20 ове Одлуке 

утврђена је на основу Извештаја о процени тржишне вредности непокретности, који је 
сачинио „ЛИНК ТИМ“, Агенција за инжењеринг и вештачења Милан Ракочевић ПР из Новог 
Сада од 12.02.2018.године , и износи: 

 
         1. За некретнину наведену у члану 1. тачка 17.  4.165,00 евра у динарској 
противвредности, 
         2. За некретнину наведену у члану 1. тачка 18.  4.165,00 евра у динарској 
противвредности, 
         3. За некретнину наведену у члану 1. тачка 19.  4.165,00 евра у динарској 
противвредности, 
         4. За некретнину наведену у члану 1. тачка 20.  4.165,00 евра у динарској 
противвредности. 
          

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

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

се у износу од 20% од почетне односно најниже купопродајне цене. 
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Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

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

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

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

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

 
Члан 6. 

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

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

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

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

надлежног органа. 
Члан 7. 

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

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

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

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

Члан 8. 
 

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

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

Члан 9. 
 

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

Након доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки 
Петровац, председник Општине Бачки Петровац и лице које је прибавило непокретност, 
закључују купопродајни уговор у року од 30 дана од дана доношења акта. 

Купопродајни уговор се оверава код надлежног органа, након регулисања обавезе 
плаћања уговорене цене за предметну непокретност. 

Трошкове овере купопродајног уговора код надлежног органа, сноси лице којем се 
отуђује непокретност из јавне својине. 

 
Члан 10. 

 
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не приступи закључењу 

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

 
Члан 11. 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-57/2018-02         
Дана: 31.10.2018. године 
Бачки Петровац                                                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И К  

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                     

                др Јан Шуљан, с.р. 
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  76. 
 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др закон, члана 13а.  Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон и 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - др закон и 
105/2017 – др. закон) и члана 16. тачка 47. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени 
текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина Општине Бачки 
Петровац  на својој XXII седници, одржаној дана 31.10.2018. године, д о н е л а  је 
 

О Д Л У К У 
о финансирању кадрова и опреме у Дому здравља „Бачки Петровац“ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Општина Бачки Петровац као оснивач Дома здравља „Бачки 

Петровац“ ради спровођења друштвене бриге за  здравље обезбеђује средства за 
финансирање медицинске, ИТ опреме и кадрова који врше  специјализоване здравствене  
услуге, који су виши од норматива односно који се не обезбеђују под условима 
прописаним Законом којим се уређује обавезно здравствено осигурање. 
 

Члан 2. 
 

Општина Бачки Петровац средствима из буџета омогућава обезбеђивање и 
спровођење здравствене заштите својим грађанима, којом се постиже већи стандард и 
боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене  заштите.  
 

Члан 3. 
 

Овом одлуком се утврђује финансирање следећих специјализованих медицинских 
услуга: 

- рад лекара специјалисте пулмолога, 
- рад лекара специјалисте гинеколога, 
- програм раног откривања грлића материце, 
- рад лекара специјалисте интернисте, 
- рад стоматолошког техничара, 
- рад теренског лекара и 
- рад дефектолога логопеда. 

 
Члан 4. 

 
 Накнада за пружање специјализованих медицинских услуга утврђује се на основу 
броја долазака пружаоца услуга у  Дом здравља „Бачки Петровац“, на основу броја 
извршених услуга  а накнада за рад теренског лекара се утврђује на основу зараде коју 
прописује Републички фонд за здравствено осигурање.  
 Висина накнаде утврђује се Уговором између Дома здравља „Бачки Петровац“ и 
ангажованих лица који пружају специјализоване медицинске  услуге. 
 Средства за исплату преносе се Дому здравља „Бачки Петровац“ након 
достављених фактура за претходни месец. 
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Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном  листу 

Општине Бачки Петровац". 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
Скупштина Општине Бачки Петровац 

 
 
Број: 011-58/2018-02 
Дана: 31.10.2018. године 
Бачки Петровац 

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

 др  Јан Шуљан с.р. 
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   77. 
 

На основу чл. 104. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), чл. 2. ст. 3. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа („Сл. гласник РС“, бр. 21/2018) и чл. 34. т. 7. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина Општине 
Бачки Петровац, на својој XXII седници одржаној дана 31.10.2018. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о мрежи Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врши се измена Одлуке о мрежи Предшколске установе „Вчиелка“ 

Бачки Петровац бр. 011-91/2014-02 од 26.09.2014. године („Сл. лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 7/2014), (у даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
 

У члану 3. Одлуке, тачка 3. мења се и гласи:  
 

„3. Објекат у Кулпину 
 

1. Једна група целодневног боравка деце, узраста од 3 годинe до поласка у школу, 
2. Једна група целодневног боравка деце, узраста од 2 године до поласка у школу, 
3. Две групе полудневног боравка деце од 4,5 година до поласка у школу.“ 

  
Члан 3. 

 
У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 

 
Члан 4. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
Скупштина Општине Бачки Петровац 

 
Број: 011-59/2018-02 
Дана: 31.10.2018. године                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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                     др Јан Шуљан, с.р. 
  78.  
  

На основу члана 42.  став 3. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, 
бр. 45/13) и члана 34. тачка 20. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“ , бр. 1/2014),  Скупштина општине Бачки 
Петровац, на својој XXII седници одржаној дана 31.10.2018. године, д о н е л а  је 

 
 

О Д Л У К У 
О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Савета за здравље Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 9/2014, 9/2017 И 4/2018) – (у даљем тексту: Одлука), у члану 
2. став 1. мењају  се чланови Савета наведени под алинејом 6. (др Јан Варга, представник 
Поликлинике „ЗДРАВЉЕ“ Бачки Петровац) и 9. (Мариа Балаж, представница грађана из 
реда здравствених радника) те уместо њих у састав Савета се бирају: 
 

- др ТАТЈАНА ДЕМАН ЈАВОРЊИК, представница Здравствене установе Дом 
здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац; 
- АНА ГРЕКСА,  представница Здравствене установе Дом здравља „Бачки 
Петровац“, Бачки Петровац. 

 
Члан 2. 

 
 У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 3.  
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-61/2018-02 
Дана: 31.10.2018. године 
Бачки Петровац                     П Р Е Д С Е Д Н И К 

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

На основу чл. 39. ст. 1. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 - испр.), чл. 32. т. 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018) и чл. 34. т. 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 1/2014) Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXII 
седници одржаној дана 31.10.2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку дужности директора  

„Словачко војвођанско позориште“ Бачки Петровац 
 

I 
 
Виери Крстовски, мастер учитељу из Бачког Петровца, ул. Хонтијанска бр. 

16, престаје дужност директора „Словачко војвођанско позориште“ Бачки 
Петровац, закључно са даном доношења овог решења, због истека мандата на који 
је именована. 

 
II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-62/2018-02           
Дана: 31.10.2018. године           
Бачки Петровац                   П Р Е Д С ЕД Н И К 

               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    

                   др Јан Шуљан, с.р. 
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  80. 

 
На основу чл. 35. ст. 1. и 9. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016 - испр.), чл. 32. т. 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018) и чл. 34. т. 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 1/2014) Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXII 
седници одржаној дана 31.10.2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању директора   

„Словачко војвођанско позориште“ Бачки Петровац 
 
 
I 

 
Виера Крстовски, мастер учитељ из Бачког Петровца, ул. Хонтианска бр. 

16, именује се за директора „Словачко војвођанско позориште“ Бачки Петровац, на 
период од четири године почев од наредног дана од дана доношења овог решења. 

 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-63/2018-02          
Дана: 31.10.2018. године           
Бачки Петровац              П  Р Е Д С Е Д Н И К 

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

 
 

 
 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: СОЦИЈАЛНА И 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  2018 - 2020. ГОДИНЕ 

 
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 2014-2020.ГОДИНА 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2016-
2020. ГОДИНЕ 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Приоритет 1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Мера 
 

1.1.2.Континуирано стручно усавршавање постојећег кадра 
1.1.4.Већа подршка оснивача и покрајинских органа установи 
1.2.3. Набавка нове опреме у складу са савременим техничко-
технолошким достигнућима  
1.3.3. Планирање и опремање простора 
1.3.4. Умрежавање са осталим службама здравствене заштите 

1.3.5. Сарадња са службама социјалне заштите 
1.4.3. Набавка нове опреме у складу са савременим техничко-
технолошким достигнућима 

 

Циљ  Циљ активности је јачање људских ресурса у здравственим 
установама са континуираним унапређењем рада свих служби 
дома здравља, отварање новог одсека кућног лечења, јачање 
техничких капацитета установе, планско увођење нових 
технологија и опремање установе. Унапређење и промоција 
здравих стилова живота и јачање сарадње са институцијама од 
значаја и медијима. 

Кратак опис  Активностима се тежи унапређењу услуга здравствене заштите, 
подизању квалитета услуга оснаживањем стручног кадра и 
улагањем у новије технологије. 

Активности  
 

1 Наставак сарадње са постојећим ангажованим лекарима 
специјалистима и ангажовање нових у складу са потребама 

2 Отварање новог одсека кућног лечења 

3 Стручно усавршавање постојећег кадра 

4 Опремање простора, набавка медицинске опреме и апарата, 
набавка ИТ опреме,  

5 Грађевински радови на доградњи, санацији, адаптацији и 
реконструкцији простора 

6 Унапредити сарадњу са оснивачем и покрајинским органима; 

7 Унапредити сарадњу са секундарним и терцијалним нивоом 
здравствене заштите; 

8 Унапредити сарадњу са службама социјалне заштите. 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски ресурси. 
Финансијски план за 
реализацију програма  

Извори: општина, покрајина, република, други ЕУ и 
билатерални извори.  

 
Очекивани резултати 

 

 

1.Већа доступност и приступачност услуга лекара специјалиста 
становништву општине 

   -стручан и едукован кадар 

2. Пружена адекватна здравствена заштита у кућним условима 
хронично оболелим, теже покретним и непокретним 
пацијентима  
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3. Постигнут већи квалитета услуга, задовољство корисника 
услуга и повећана ефикасност рада у свим службама дома 
здравља 

4. Набављена нова медицинска и ИТ опрема у складу са 
савременим техничко-технолошким достигнућима 

- Повећана енергетска ефикасност свих објеката Дома здравља 

- адаптирана зграда педијатрије према стандардима –посебан 
улаз за превентивне прегледе здраве деце и улаз за болесну 
децу 

- изградња помоћних објеката у сврху заклона испред улаза 
пацијента у главни објекат и за службена возила 

4. Унапређена сарадња са оснивачем  

6. Постизање све већег квалитета пружања примарне 
здравствене заштите и задововољста корисника услуга 

7. Унапређена сарадња са пружаоцима услуга социјалне 
заштите, ефикасније решавање потреба здравствене услуге 
корисника социјалне заштите 

Индикатори   1. Број извршених услуга лекара специјалиста 

 2. Број корисника нове услуге 

 3. Број обука, број лица обухваћених обукама, резултати 
анкете- задовољство корисника и запослених 

4. Број набављених медицинских апарата и уређаја 

Број набављене ИТ опреме 

Редовно ажуриран сајт 

5. Број енергетски санираних објеката  

-Већа енергетска ефикасност свих објеката- утрошак енергије 

- Сертификат за Реакредитација дома здравља 

6. Повећан број иницијатива 

7. Повећан број иницијатива, потписани протоколи и сл 

8. Повећан број иницијатива. 

Процена ризика Мали ниво ризика. 
Евалуација 
 

Евалуација ће бити спроведена након реализације планираних 
мера и активности, најкасније у првој половини 2020. године. 
 

 
 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Приоритет 3. ПОДРШКА РАЗВОЈУ И ОДРЖИВОСТИ ПОСТОЈЕЋИХ И 

НОВИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА 

Мера 3.2.1.Установљавање грађанске иницијативе и рада 
организација цивилног друштва у области социјалне заштите.  
Побољшање инфраструктурних услова рада у социјалној 
заштити 
Успостављање нове намене постојећег капацитета (простора, 
опреме) за услуге. 
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Циљ  Успостављање нових и развој социјалних и превентивних услуга 
и мера које су усклађене са потребама грађана;  
Унапређење услова рада за пружање услуга корисницима/ 
грађанима. 

Кратак опис Активности имају за циљ да подигну квалитет услуга социјалне 
заштите за грађане/ке територије општине Бачки Петровац. 
Интер - ресорним приступом и стварањем мреже пружалаца 
услуга, створиће се предуслови за свеобухватно и системско 
решавање проблема вулнерабилних група. Мапирање потреба 
грађана којима су услуге намењене омогућиће плански и 
систематски приступ, како за актуелне, тако и за будуће 
активности које за циљ имају подизање квалитета и доступност 
услуга.  

Активности 
 

1. Унапређење и развој постојећих и нових социјалних услуга и 
активности, које треба да допринесу инклузији рањивих 
група; 

2. Јачање и ширење мреже пружаоца социјалних услуга на 
локалном нивоу; 

3. Обука пружаоца услуга рада са угроженим категоријама 
корисника услуга социјалне заштите; 

4. Мапирање потреба грађања за социјалне услуге и из рада 
базе података 

5. Адаптација простора за рад ЦЗСР ради побољшања услова 
у социјалној заштити. 

6. Успостављање нове намене постојећих капацитета 
(простора, опреме) за услуге 

7. ПР активности; 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски ресурси. 
Финансијски план за 
реализацију услуга, мера и 
активности 

Извори: општина, покрајина, република, други ЕУ и билатерални 
извори.  

Очекивани резултати  1.Развијене нове социјалне услуге; 

- Унапређене постојеће услуге социјалне заштите 

2. Успостављена мрежа пружаоца услуга и ресурса социјалне 
заштите (удружења и сл.); 

3. Обучени пружаоци услуга за рад са угроженим категоријама 
корисника услуга социјалне заштите; 

4.Израђена база података за мапиране потребе грађања за 
социјалне услуге; 

5. Обезбеђени нови радни простор за ЦСР Б. Петровац 

6.  Успостављена нова намена постојећих капацитета (простора, 
опреме) за услуге. 

7. Права и потребе корисника су видљиве и медијски 
пропраћене; 

Индикатори  1. Број успостављених нових социјалних услуга у општини; 

- Број унапређених постојећих услуга социјалне заштите; 

2. Израђена евиденција пружаоца услуга и локалних ресурса 
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социјалне заштите (удружења и сл.) 

3. Број лица која су прошла едукације, листе присутности, 
материјали са семинара, сертификати, потврде; 

4. Број лица/ корисника утврђених за различите услуге, мере и 
активности у социјалној заштити. 

5. Адаптиран и опремљен радни простор за потребе ЦСР Б. 
Петровац 

6. У простору нове намене постојећих капацитета успостављене 
нове услуге, активности и мере. 

7. Интервјуи, упитници за грађане, број медијских наступа, веб 
оглашавања, штампаних материјала, прес конференција; 

Процена ризика Мали ниво ризика. 
Евалуација Евалуација ће бити спроведена након реализације планираних 

мера и активности, најкасније у првој половини 2020. године. 
 
Број: 011-60/2018-02 
Дана: 31.10.2018. године 
Бачки Петровац                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                           др Јан Шуљан, с.р. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна  20 од 29   02. новембра 2018. СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ   Број  7 
 

82.   
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и чл. 15. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 
2018. годину и Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац („Сл. лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2017 и бр. 5а/2018), поводом разматрања предлога 
Решења о повећању апропријације, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 
64. седници одржаној дана 03.10.2018. године, донело је 
 

Р   Е   Ш   Е  Њ  Е 
 

О   ПОВЕЋАЊУ   АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

 
1. Уплатом средстава по основу донација од невладиних организација и 

појединаца (744151 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 
нивоа општине), извор финансирања 08 – донације од невладиних организација и 
појединаца,  остварени су већи приходи од планираних, ради реализације Словачких 
народних свечаности, програм 13 – Развој културе и информисања, програмска активност: 
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва: 

 
- повећава  се позиција 109, економска класификација 424 – специјализоване 

услуге  за износ од 283.000,00 динара тако да уместо  536.000,00 сада износи 819.000,00 
динара. 

 
 

2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 
администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац. 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/205-2018                       
Дана: 03.10.2018. године        
Бачки Петровац      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

     Срђан Симић, с.р. 
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  83. 
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и чл. 15. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 
2018. годину и Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац („Сл. лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2017 и бр. 5а/2018), поводом разматрања предлога 
Решења о промени апропријације, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 64. 
седници одржаној дана 03.10.2018. године, донело је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О  ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2018. 

годину раздео 4, глава 10 – СЛОВАЧКО ВОЈВОЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ , програм 13 – РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА , Пројекта 1201-П2 – Позоришне представе  извор 
финансирања 07 – донације од осталих нивоа власти мењају се следеће апропријације: 
 

- умањује се позиција 252, економска класификација 426 – материјал  за износ од 
20.000,00 динара тако да уместо 50.000,00 сада износи 30.000,00 динара; 

 
- отвара се нова позиција 250.1, економска класификација 422 – трошкови 

путовања у износу од 20.000,00 динара, ради завршетка пројекта. 
 
 
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

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

 
 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/206-2018                       
Дана: 03.10.2018. године        
Бачки Петровац                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                Срђан Симић, с.р. 
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    84. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон., 103/2015 и 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017 и 5а/2018), поводом разматрања 
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 64. седници одржаној дана 03.10.2018. године, донело 
је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Општ услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 
140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 1.200.000,00 динара за повећање апропријације 131 у 
разделу 4, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште услуге локалне  
самоуправе, програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, ек. класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,  за  
обезбеђивање средстава за покривање трошкова принудне наплате . 

 
 

2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 
администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 

 
 

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

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/207-2018               
Датум:  03.10.2018. године                                                              
Бачки Петровац                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                  Срђан Симић, с.р. 
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  85. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон., 103/2015 и 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017 и 5а/2018), поводом разматрања 
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 64. седници одржаној дана 03.10.2018. године, донело 
је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Општ услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 
140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 380.000,00 динара за отварање и повећање апропријације 
278.2  у разделу 4, глава 12 – ПУ ВЧИЕЛКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 8 – Предшколско 
васпитање и образовање, програмска активност: 2001-0001 Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања, ек. класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти ,  за  обезбеђивање средстава за монтажу дојављивача пожара у 
објекту у Кулпину. 

 
 

2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 
администрацију  Општинске управе Општине  Бачки Петровац. 

 
 

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

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/208-2018               
Датум:  03.10.2018. године         
Бачки Петровац                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                          Срђан Симић, с.р.                                                      
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  86. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон., 103/2015 и 99/2016 и 113/2017) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017 и 5а/2018), поводом разматрања 
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 64. седници одржаној дана 03.10.2018. године, донело 
је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Општ услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 
140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 80.000,00 динара за повећање апропријације 258.1   у 
разделу 4, глава 11 – МУЗЕЈ ВОЈВОЂАСНКИХ СЛОВАКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 13 – 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, програмска активност: 1201-0001 Функционисање  
локалних установа културе, ек. класификација 424 – Специјализоване услуге ,  за  
обезбеђивање средстава за решавање мера везаних за противпожарну сигурност 
културног добра Републике Србије и објеката у којима се налазе . 

 
 

2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 
администрацију  Општинске управе Општине  Бачки Петровац. 

 
 

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

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/209-2018               
Датум:  03.10.2018. године         
Бачки Петровац                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                        Срђан Симић, с.р.                                                       
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 87. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон., 103/2015 и 99/2016 и 113/2017) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017 и 5а/2018), поводом разматрања 
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 64. седници одржаној дана 03.10.2018. године, донело 
је 
 

Р   Е   Ш   Е  Њ  Е 
 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Општe 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 330.000,00 динара за повећање апропријације 242  у разделу 
4, глава 10 – СЛОВАЧКО ВОЈВОЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 13 – 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, програмска активност: 1201-0001 Функционисање  
локалних установа културе, ек. класификација 424 – Специјализоване услуге ,  за  
обезбеђивање средстава за реализацију сарадње Словачког војвођанског позоришта из 
Бачког Петровца и продуцентске куће Зилион филм из Београда на пројекту од 
националног значаја , филм Петра Ристовског „Чарапе Краља Петра“. 

 
 

2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 
администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 

 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/210-2018               
Датум:  03.10.2018. године         
Бачки Петровац                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                Срђан Симић, с.р.                                                       
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88. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон., 103/2015 и 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017 и 5а/2018), поводом разматрања 
Ревидираног захтева председника Скупштине Општине Бачки Петровац за обезбеђивање 
потребних средстава за израду Плана јавног здравља Општине Бачки Петровац те за 
формирање радне групе за израду истог, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на 
својој 66. седници одржаној дана 19.10.2018. године, донело је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 90.000,00 динара за отварање апропријације 6.1 у разделу 1, 
глава 00 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПАВЕ, програмска активност: 2101-0001 Функционисање  скупштине, ек. 
класификација 424 – Специјализоване услуге, за обезбеђивање средстава за израду Плана 
јавног здравља Општине Бачки Петровац. 

 
 

2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 
администрацију  Општинске управе  Општине Бачки Петровац. 

 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/219-2018      
Датум:  19.10.2018. године         
Бачки Петровац                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
               Срђан Симић, с.р.                                                       
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  89. 
 

На основу чл. 18 ст. 5 и чл. 27 ст. 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), као и чл. 3 ст. 1 т. 
1. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
својини Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
12/2012), Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 66. седници, 
одржаној дана 19.10.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању на коришћење непокретности  
у јавној својини Општине Бачки Петровац 

 
Члан 1 

 
Општина Бачки Петровац даје на коришћење непокретност у јавној својини 

Општине Бачки Петровац и то: земљиште у грађевинском подручју, њива 1. класе, 
површине 12 а 50 м2, парцела бр. 1400, уписано у листу непокретности бр. 12 КО 
Гложан, у корист Месне заједнице Гложан, ради привођења намени сходно Плану 
генералне регулације насеља Гложан. 
 

Члан 2 
 
 Месна заједница Гложан дужна је да води евиденцију о непокретностима у 
јавној својини које користи и да те податке доставља имовинско-правној служби 
Општине Бачки Петровац у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о 
евиденцији непокретности у јавној својини. 
 

Члан 3 
 
Између Општине Бачки Петровац и Месне заједнице Гложан закључиће се 

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

Члан 4 
 

Уговор из члана 3. овог решења основ је за укњижбу права коришћења на 
предметној непокретности код органа надлежног за вођење евиденције 
непокретности и правима на њима. 

Члан 5 
 

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

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

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Број: 016-4/221-2018 
Дана: 19.10.2018. године 
Бачки Петровац 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                     
           Срђан Симић, с.р. 
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