Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 3
Година: LV

Бачки Петровац
29. марта 2019. године

С А Д Р ЖА Ј
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21. -

Статут Општине Бачки Петровац,

22. -

Одлука о мрежи
јавних предшколских установа на територији
општине Бачки Петровац,

23. -

Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу
права јавне својине Републике Србије на грађевинском земљишту у
корист јавне својине Општине Бачки Петровац без накнаде, број
011-12/2019-02,

24. -

Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу
права јавне својине Републике Србије на грађевинском земљишту у
корист јавне својине Општине Бачки Петровац без накнаде, број
011-13/2019-02,

25. -

Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу
права јавне својине Републике Србије на грађевинском земљишту у
корист јавне својине Општине Бачки Петровац без накнаде, број
011-14/2019-02,

26. -

Одлука о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији
општине Бачки Петровац,

27. -

Одлука о такси превозу путника на територији
Петровац,

28. -

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на
територији општине Бачки Петровац,

29.-

Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за
комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић,

општине Бачки

30. -

Решење о давању сагласности на План и програм Словачког
Војвођанског позоришта Бачки Петровац за 2019. годину,

31. -

Решење о давању сагласности на План рада Библиотеке
„Штефан Хомола“ са п.о. Бачки Петровац за 2019. годину,

32. -

Решење
о
давању
сагласности
на
План рада Туристичке
организације општине Бачки Петровац за 2019. годину,

33. -

Решење о давању сагласности на Годишњи план Центра за
социјални рад општине Бачки Петровац за 2019. годину,

34. -

Решење о разрешењу заменика председника Комисије за спровођење
поступка комасације земљишта у општини Бачки Петровац – к.о.
Кулпин,

35. -

Решење о именовању заменика председника Комисије за спровођење
поступка комасације земљишта у општини Бачки Петровац – к.о.
Кулпин,

36. -

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за социјални рад
општине Бачки Петровац,

37. -

Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад
општине Бачки Петровац

38. -

Решење о разрешењу члана Комисије за буџет и финансије,

39. -

Решење о именовању члана Комисије за буџет и финансије,
II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

40. -

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/572019,
III НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

41. -

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
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21.
На основу члана 11. и члана 32. тачка 1.) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и
члана 34. тaчка 1. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXVI
седници одржаној дана 27.03.2019. године а по прибављеном мишљењу Министарства за
државну управу и локалну самоуправу број 110-00-00394/2018-24 од 01.02.2019. односно
од 18.03.2019, године, д о н е л а ј е

С Т А Т У Т
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности
Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број
одборника Скупштине општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Скупштина општине),
организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из
надлежности Општине, услови за остваривање облика непосредне самоуправе,
спровођење поступка јавне расправе приликом припреме општих аката утврђених овим
статутом, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне
самоуправе, услови и облици остваривања сарадње и удруживања Општине, заштита
локалне самоуправе, службена употреба језика и писама националних мањина на
територији Општине и друга питања од значаја за Општину.
Сви појмови у овом статуту употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни род.
Положај Општине
Члан 2.
Општина је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на
локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине,
управљају пословима Општине у складу са законом и овим статутом.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске
иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању
послова Општине и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом,
законом и овим статутом.
Територија
Члан 3.
Територију Општине утврђену законом, чине насељена места, које улазе у њен
састав, и то: Бачки Петровац (насеље градског карактера), Кулпин, Гложан и Маглић, са
подручјима истоимених катастарских општина.
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Својство правног лица
Члан 4.
Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у насељеном месту Бачки Петровац, ул. Коларова 6.
Општина има своју званичну интернет презентацију.
Печат
Члан 5.
Органи Општине имају печат.
Печат је округлог облика са текстом исписаним у концентричним круговима око
грба Републике Србије на српском језику и ћириличком писму, а у наставку, на словачком
језику и његовом писму, и то:
- у првом кругу: Република Србија,
- у другом кругу: Аутономна Покрајина Војводина,
- у трећем кругу: Општина Бачки Петровац,
- у четвртом кругу: назив и седиште органа Општине.
Пречник печата Општине износи од 40 до 60 милиметара.
Сагласност на изглед и садржину печата Општине даје надлежни орган АП
Војводине.
Језик и писмо
Члан 6.
На територији Општине у равноправној службеној употреби је српски језик и
ћириличко писмо и словачки језик и његово писмо, у складу са законом.
Симболи Општине
Члан 7.
Општина има своје симболе (грб и заставу).
Изглед и употреба симбола Општине уређује се посебном одлуком Скупштине
општине, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.
Симболи Општине могу се истицати само уз државне симболе.
У службеним просторијама органа Општине истичу се само државни симболи,
симболи АП Војводине, симболи словачке националне мањине и симболи Општине.
Насељена места Општине могу утврдити своје симболе (грб и заставу), уз
претходну сагласност Скупштине општине.
Празник Општине
Члан 8.
Општина има празник – Дан Општине.
Празник Општине утврђује се посебном одлуком коју доноси Скупштина општине
уз претходну сагласност покрајинског органа надлежног за послове локалне
самоуправе.
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Награде и јавна признања
Члан 9.
Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим друштвеним
областима.
Општина додељује звање „Почасни грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од
посебног значаја за Општину.
Скупштина општине одлучује о додељивању звања „Почасни грађанин“ уз
претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања и звање „Почасни грађанин“ додељују се поводом
празника Општине – Дана Општине.
Врсте награда и других јавних признања, поступак, услови и критеријуми за додељивање јавних признања и звања „Почасни грађанин“ уређују се посебном одлуком
Скупштине општине.
Утврђивање назива делова насељених места
Члан 10.
Општина утврђује називе улица, тргова, заселака и других делова насељених места
на својој територији посебном одлуком Скупштине општине, уз претходну сагласност
покрајинског органа надлежног за послове локалне самоуправе.
У поступку промене назива улица, тргова, заселака и других делова насељених
места прибавља се мишљење Националног савета словачке националне мањине и Савета
за међунационалне односе Скупштине општине.
Јавност рада
Члан 11.
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1) путем издавања билтена, информатора, преко средстава јавног информисања,
презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет
презентације;
2) организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама
органа Општине,
3) организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником
Скупштине општине и
4) у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине.
Општина своје информације и обавештења објављује и на језику и писму словачке
националне мањине.
Имовина Општине
Члан 12.
Општина има своју имовину.
Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу
са законом, овим статутом и другим актима Општине.
У јавној својини Општине сагласно закону су:
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-

-

-

добра у општој употреби на територији Општине (општински путеви,
некатегорисани путеви, улице које нису део аутопута или државног пута I и II реда,
тргови и јавни паркови и др.);
комунална мрежа на територији Општине;
непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи и
организације Општине;
ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на
територији Општине, установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач
Општина;
друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, у складу са законом којим
се уређује јавна својина.

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
Надлежности Општине
Члан 13.
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом,
послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени, као и
послове које јој повери Аутономна покрајина својом одлуком.
Надлежности утврђене Уставом и законом
Члан 14.
Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план
развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског
развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз,
коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и
општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско
васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање),
научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне
заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту
права осетљивих група;
6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја,
предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција
и унапређује опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода,
заштити културних добара од значаја за Општину;
9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи
политику руралног развоја;
10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној
равноправности, као и о јавном информисању у Општини;
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11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе
Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и
рад мировних већа;
12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину
локалних такси;
14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од
непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Послови из надлежности Општине утврђени Уставом и законом, ближе су
одређени јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује
министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.
Јавне службе Општине
Члан 15.
За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног
становништва, Општина може оснивати предузећа, установе и друге организације које
врше јавну службу, у складу са законом и овим статутом.
Скупштина општине посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге
организације које врше јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или овим
статутом за вршење појединих права оснивача није утврђена надлежност другог органа
Општине.
Поверавање послова правном или физичком лицу
Члан 16.
Општина може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности,
ефикасности и заштите животне средине, поверити правном или физичком лицу
обављање појединих послова из своје надлежности, у складу са законом.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине
општине.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
Средства за обављање послова и извори средстава
Члан 17.
За обављање послова Oпштине утврђених Уставом и законом, за обављање
законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, као и за обављање
појединих послова које јој из своје надлежности одлуком повери Аутономна покрајина,
Општини припадају приходи и примања утврђени законом.
Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
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Ненаменски карактер средстава
Члан 18.
Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју
намену, осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.
Буџет и завршни рачун
Члан 19.
Скупштина општине доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се
исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и
други издаци, у складу са законом који уређује буџетски систем.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу
буџета Општине.
Одговорност за извршење буџета и извештавање
Члан 20.
За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а
најмање два пута годишње информише председника Општине, а обавезно у року од 15
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Председник Општине, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2.
овог члана, извештај усваја и доставља Скупштини општине.
Самодопринос
Члан 21.
За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу
прикупљати самодоприносом.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са
законом којим је уређено непосредно изјашњавање грађана.
IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Органи Општине
Члан 22.
Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и
Општинска управа.
Презумпција надлежности
Члан 23.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене
законом и овим статутом.
Скупштина општине доноси акте општег карактера.
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Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за
обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање
односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој
природи извршни, врши председник Општине.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 3.
овог члана, надлежна је Скупштина општине.
1. Скупштина општине
Положај Скупштине општине
Члан 24.
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције
локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.
Састав Скупштине општине
Члан 25.
Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.
Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине
општине и постављењем секретара Скупштине општине.
Број одборника
Члан 26.
Скупштина општине има 25 одборника.
Мандат
Члан 27.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин
утврђен законом.
Неспојивост функција
Члан 28.
Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе
по основу рада му мирују док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно
поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно
постављена.
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Имунитет одборника
Члан 29.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен
због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.
Права и дужности одборника
Члан 30.
Права и дужности одборника ближе се одређују Пословником Скупштине општине.
Накнада и друга примања одборника
Члан 31.
Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на
седницу Скупштине општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других
трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком
Скупштине општине.
Надлежност Скупштине општине
Члан 32.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Скупштина општине, у складу са законом:
доноси Статут Општине и Пословник Скупштине општине;
доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
усваја Кадровски план;
утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такса и накнада;
доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне
планове и друге планске документе, у складу са законом;
доноси просторни и урбанистички план Општине;
доноси прописе и друге опште акте из надлежности Општине;
бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине,
бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
поставља Општинског правобраниоца;
именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине, у са кладу са законом;
расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује
предлог одлуке о самодоприносу;
образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег
интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом
одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва
капитала, ради заштите општег интереса, за које није овим статутом одређено да
су у надлежности Општинског већа;
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16) оснива установе и организације у области, предшколског образовања и васпитања,
основног образовања и културе од значаја за Општину и за припаднике свих
националних заједница, социјалне заштите, примарне здравствене заштите,
физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање;
17) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је
оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у
складу са законом и оснивачким актом;
18) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу
са законом;
19) разматра извештај о раду те даје сагласност на програм рада корисника буџета;
20) разматра и усваја годишње извештаје о раду и финансијске извештаје за утрошена
средства из буџета општине јавних предузећа, установа и других јавих служби чији
је оснивач или већински власник Општина;
21) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе
корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења
надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за
обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности
друштву капитала или предузетнику,
прописује опште услове одржавања
комуналног реда и мере за њихово спровођење;
22) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;
одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом
Општине;
23) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном
стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке,
може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за
обављање послова од јавног интереса у области становања;
24) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини
Општине;
25) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
26) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите
животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са
стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује
посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
27) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о
привођењу пашњака другој култури;
28) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом и утврђује висину
боравишне таксе на територији Општине;
29) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине;
30) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
31) уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са
законом;
32) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде
за рекреацију, укључујући и купање;
33) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на
територији Општине, оснива канцеларију за младе;
34) доноси програм и план енергетске ефикасности;
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35) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине,
заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о
преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
36) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног
предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
37) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности
Општине, даје сагласност на коцесиони акт;
38) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје
сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје
овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
39) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система
заштите и спасавања;
40) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике
Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из
надлежности Општине са одбрамбеним припремама аутономне покрајине и
Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и
функционисању цивилне заштите опште намене;
41) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
42) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по
закону;
43) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
44) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској
установи за децу из материјално угрожених породица;
45) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;
46) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
47) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
48) оснива стална, повремена и посебна радна тела за разматрање питања из њене
надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине;
49) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Општине;
50) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију
у корист Општине;
51) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
52) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,
хуманитарним и другим организацијама;
53) информише јавност о свом раду;
54) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну
самоуправу;
55) организује службу правне помоћи грађанима;
56) уређује организацију и рад мировних већа;
57) утврђује празник Општине;
58) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и
почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и
почасних звања;
60) одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места;
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61)
62)
63)
64)
65)
66)

разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
разматра извештај о раду локалног омбудсмана;
разматра извештај о раду Општинског правобраниоца;
усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 33.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико
законом или овим статутом није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања
Општине у одређеној области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Општине;
7) одлучује о избору председника и заменика председника Скупштине општине;
8) одлучује о избору председника, заменика председника Општине и чланова
Општинског већа;
9) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о
сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
10) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању
месних заједница и других облика месне самоуправе;
11) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места;
12) утврђује празник Општине;
13) одлучује о додели звања „Почасни грађанин“ Општине;
14) доноси одлуку о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за
међунационалне односе;
15) усваја Етички кодекс и
16) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.
Сазивање
Члан 34.
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби, а
најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев
председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам
дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року
од 15 дана од дана подношења захтева.
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У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник
Скупштине општине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема
захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који
оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним
несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 3. овог члана, не
односи се на сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне
ситуације.
Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог
члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у
случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању
седнице одлучује Скупштина општине.
Јавност рада
Члан 35.
Седнице Скупштине општине су јавне.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из
разлога безбедности и других разлога утврђених законом.
Радна тела Скупштине општине
Члан 36.
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања
из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење (предлоге, примедбе и сугестије) на предлоге прописа и
одлука које доноси Скупштина општине, и обављају друге послове утврђене овим
статутом, одлукама и Пословником Скупштине општине.
Број и задаци сталних радних тела Скупштине општине, начин предлагања и
избора чланова, права и дужности председника и чланова, сазивање седница, рад на
седницама и остала питања везана за стална радна тела Скупштине општине регулишу се
Пословником Скупштине општине.
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за
коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака,
права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад
радног тела.
Јавно слушање
Члан 37.
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других
прописа о којима одлучује Скупштина општине.
Организовање и спровођење јавног слушања, као и обавештавање председника
Скупштине општине и јавности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном слушању,
ближе се уређују Пословником Скупштине општине.
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Посебна радна тела Скупштине општине
Члан 38.
Поред сталних и повремених радних тела утврђених Пословником Скупштине
општине, Скупштина општине оснива и своја посебна радна тела, и то:
- Савет за праћење примене Етичког кодекса,
- Савет за младе,
- Савет за родну равноправност,
- Савет за здравље,
- Савет за међунационалне односе,
- Општински савет родитеља,
- Комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница и
- Другостепену комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница.
Осим посебних радних тела из става 1. овог члана, Скупштина општине оснива и
друга посебна радна тела која буду предвиђена законом.
Услове за рад посебних радних тела из става 1. овог члана, као и обављање
стручних и административно-техничких послова, обезбеђује Општинска управа.
Савет за праћење примене Етичког кодекса
Члан 39.
Савет за праћење примене Етичког кодекса:
1) прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;
2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са
Етичким кодексом;
3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког
кодекса;
4) промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;
5) предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког
кодекса;
6) пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног
информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког кодекса;
7) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;
8) обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима;
9) води регистар лица која се сматрају функционерима Општине у смислу Етичког
кодекса, који садржи подеатке о: функцијама у Општини на који се Етички кодекс
примењује, именима и основним личним подацима функционера који те функције
врше и битним подацима који се односе на поштовање Етичког кодекса од стране
појединих функционера.
Чланови Савета не могу бити одборници нити изабрана, постављена и именована
лица у Општини.
Број чланова, начин рада и овлашћења Савета, као и садржина регистра, уређују се
актом Скупштине општине.
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Савет за младе
Члан 40.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Савет за младе:
иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања,
спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања,
активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе,
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима,
одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у
сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе
Општине;
даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у
областима значајним за младе;
усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске
политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их
Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;
иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за
младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових
права која су у надлежности Општине;
подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и
даје подршку реализацији њихових активности;
подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о
томе обавештава органе Општине;
даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или
потпуно финансирају из буџета Општине, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење надлежном органу Општине.
Члан 41.

Савет за младе има 7 чланова.
Председник и чланови Савета за младе бирају се на период од четири године, а по
истеку мандата могу бити поново изабрани.
Члан 42.
Чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог председника
Скупштине општине, председника Општине, одборничких група, месних заједница,
удружења грађана, омладинских организација и удружења, школа и других јавних служби.
Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, стручњака,
представника удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о
равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.
Најмање половину чланова Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година
који су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих
у локалној заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне односно
друге награде од значаја за различите области интересовања младих.

Страна 15 од 133 29. марта 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине под условом да поседују
вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност односно да су
активно учествовали у већем броју активности од важности за младе.
Савет за родну равноправност
Члан 43.
Савет за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката
које доноси Скупштина општине, прати остваривање равноправности полова, предлаже
активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких
могућности на нивоу Општине.
У раду Савета за родну равноправност могу, по позиву, учествовати и друга лица
без права одлучивања.
Актом о образовању Савета одређује се број и састав чланова, мандат, задаци,
начин рада и друга питања од значајна за рад Савета.
Савет за здравље
Члан 44.
Савет за здравље:
1) прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач
локална самоуправа;
2) спроводи мере у области заштите права пацијената и то:
3) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
4) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор
односи и даје одговарајуће препоруке;
5) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
6) подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Општинском већу Општине и министарству надлежном за послове
здравља, а ради инфомисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља
и Заштитнику грађана.
7) подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије Општине и
међусекторску сарадњу;
8) прати здравствено стање становништва и доноси Стратегију јавног здравља
Општине;
9) унапређује односе са републичким и регионалним институцијама u области
здравства, установама и организацијама;
10) предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и
здравља становништва у складу са Пословником о раду Савета за здравље;
11) обавља и одређене послове из области деловања јавног здравља утврђених
Законом о јавном здрављу.
Актом о образовању Савета одређује се број и састав чланова, мандат, начин рада
и друга питања од значајна за рад Савета, у складу са законом.
Савет за здравље поред представника локалне самоуправе, чине и представници
удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије Општине, као
и надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.
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Општински савет родитеља
Члан 45.
Општински савет родитеља чине по један представник и његов заменик Савета
родитеља свих установа образовања и васпитања са територије Општине.
Представнике и њихове заменике у Општински савет родитеља сваке школске
године именује Скупштина општине на предлог директора васпитно-образовних установа
са територије Општине.
Општински савет родитеља:
1. даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у
Општини;
2. учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3. прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности
и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречава
социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих
група на територији Општине;
4. пружа подршку Савету родитеља свих установа образовања и васпитања на
територији Општине у вези са питањима из њихове надлежности;
5. заступа интересе деце и ученика Општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији Општине;
6. сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања,
заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права
детета и људских права;
7. обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији
Општине.
Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
Члан 46.
Комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница чине
председник и два члана, које именује Скупштина општине.
Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница има секретара
кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Председник, чланови и секретар Комисије за спровођење избора за чланове савета
месних заједница, именују се на четири године, а по истеку мандата могу бити поново
именовани.
Председник, чланови Комисије за спровођење избора за чланове савета месних
заједница и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Комисије
за спровођење избора за чланове савета месних заједница именују се лица која имају
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
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године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног
искуства у струци.
Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница спроводи
изборе за чланове Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу.
Чланови Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и
њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште
на територији Општине.
Задаци и овлашћења Комисије за спровођење избора за чланове савета месних
заједница, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине општине
којом се уређују месне заједнице.
Члан 47.
Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница приликом
спровођења избора за Савет месне заједнице:
1) стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне заједнице;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора за
чланове савета месне заједнице;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством за
спровођење избора за чланове савета месне заједнице;
7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким одборима;
9) одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за чланове савета месне
заједнице;
10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месне заједнице;
11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета
месне заједнице.
Другостепена комисија за спровођење избора
за чланове савета месних заједница
Члан 48.
Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
је орган за спровођење избора који у другом степену одлучује о приговорима на одлуке
Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница.
Другостепену комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница
чине председник и два члана, које именује Скупштина општине.
Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Другостепене
комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница, без права
одлучивања.
Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Председник и секретар Другостепене комисије за спровођење избора за чланове
савета месних заједница морају да имају стечено високо образовање из научне области
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правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање пет година радног искуства у струци.
Председник, чланови Другостепене комисије за спровођење избора за чланове
савета месних заједница и секретар, именују се на четири године и могу поново да буду
именовани.
Задаци и овлашћења Другостепене комисије за спровођење избора за чланове
савета месних заједница, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком
Скупштине општине којом се уређују месне заједнице.
Председник Скупштине општине
Члан 49.
Скупштина општине има председника Скупштине општине.
Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и
председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и
Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина
општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.
Председник Скупштине општине може бити на сталном раду у Општини.
Избор председника Скупштине општине
Члан 50.
Председник Скупштине општине се бира из реда одборника, на предлог најмање
трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине општине.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не
добије потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.
Разрешење председника Скупштине општине
Члан 51.
Председник Скупштине општине може бити разрешен пре истека мандата:
1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одборника.
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.
Заменик председника Скупштине општине
Члан 52.
Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине општине.
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Ако заменику председника Скупштине општине мирују права из радног односа
услед избора на ту функцију, исти може бити на сталном раду у Општини.
Секретар Скупштине општине
Члан 53.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и
руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине општине се поставља на четири године, на предлог
председника Скупштине општине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине,
разрешити секретара и пре истека мандата.
Секретар Скупштине општине је одговоран за благовремено достављање података,
списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно аутономне
покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.
Пословник Скупштине општине
Члан 54.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и њених радних тела
и друга питања везана за њихов рад уређују се Пословником Скупштине општине.
Пословник доноси Скупштина општине већином гласова од укупног броја
одборника.
2. Извршни органи Општине
Члан 55.
Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
а) Председник Општине
Избор председника и заменика председника Општине
Члан 56.
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине
општине.
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Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника
Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као
председника Општине.
Неспојивост функција
Члан 57.
Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у
Општини.
Надлежност председника Општине
Члан 58.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Председник Општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
усмерава и усклађује рад Општинске управе;
представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
одлучује о коришћењу и управљању превозним средствима, предметима посебне
историјско-документарне, културне или уметничке вредности.
одлучује о располагању, коришћењу и управљању опремом и потрошним
материјалом;
закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и
одлука Скупштине општине;
у име Општине закључује колективне уговоре за предузећа, установе и друге јавне
службе чији је оснивач Општина;
закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације;
информише јавност о свом раду;
подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине;
образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
поставља и разрешава помоћника председника Општине;
доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или
елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини
чим она буде у могућности да се сасатане;
врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
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Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и
исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно аутономне покрајине који
врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.
Помоћник председника Општине
Члан 59.
Председник Општине може да има једног помоћника који обавља послове из
области од значаја за локалну самоуправу (економски развој, урбанизам, примарна
здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, пољопривреда, комуналне
делатности, развој месних заједница и др.).
Помоћник председника Општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у области за које је
постављен и врши и друге послове по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и разрешава помоћника, који обавља послове
најдуже док траје дужност председника Општине.
Помоћник председника Општине поставља се у Кабинету председника Општине.
б) Општинско веће
Састав и избор
Члан 60.
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и
пет чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и
обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског
већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
Неспојивост функција
Члан 61.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити
задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Надлежност
Члан 62.
Општинско веће:
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1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у
складу са законом;
5) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу
за интерну ревизију Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине;
7) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске
управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или
одлуком које доноси Скупштина општине;
8) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
9) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
11) доноси интерни акт о јавним набавкама и План јавних набавки у складу са одлуком
о буџету и финансијским планом;
12) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама и План заштите од удеса;
13) образује Жалбену комисију;
14) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
15) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела
програма корисника буџета Општине;
16) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и
посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне
надлежности Општине;
17) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је оснивач Општина;
18) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради
даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа;
19) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у
јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
20) даје сагласност на одлуку о утврђивању и промени цена комуналних и других
усклуга које пружају јавна предузећа чији је оснивач Општина, даје сагласност на
акт о општим условима за испоруку комуналних производа и услуга и предлаже
Скупштини општине давање сагласности на одлуку о расподели добити јавних
комуналних предузећа, односно на начин покрића губитака;
21) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини
Општине, у складу са законом и прописом Општине;
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22) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, утврђује
висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем
пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
24) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у
јавној својини Општине;
25) одлучује о преносу права коришћења на непокретностима у својини Општине,
установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
26) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној
својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за
давање у закуп тих ствари;
27) одлучује о располагању превозним средствима, предметима посебне историјскодокументарне, културне или уметничке вредности;
28) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
29) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
30) доноси Пословник о раду Општинског већа;
31) информише јавност о свом раду;
32) врши и друге послове, у складу са законом.
Одлуку из тачке 3. овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног
броја чланова Општинског већа.
Положај председника Општине у Општинском већу
Члан 63.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за
коју сматра да није сагласна закону.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 64.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног
броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или
овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
Пословник Општинског већа
Члан 65.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују
његовим пословником, у складу са законом и овим статутом.
Подношење извештаја Скупштини општине
Члан 66.
Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају
Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и
других аката Скупштине општине.
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раду.

Општинско веће је дужно да Скупштини општине подноси годишњи извештај о
Разрешење и оставка председника Општине
Члан 67.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине
општине, уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 34. став 3. и 5. овог
статута.
Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели
предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре
истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Председник Општине може поднети оставку.
О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине
обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине.
Дејство разрешења и оставке председника Општине
Члан 68.
Разрешењем, односно оставком председника Општине престаје мандат заменика
председника Општине и Општинског већа.
Разрешење и оставка заменика председника Општине,
односно члана Општинског већа
Члан 69.
Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити
разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или
најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или
члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе
предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
О поднетој оставци заменика председника Општине или члана Општинског већа,
председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине општине.
У случају из става 3. овог члана, председник Општине је дужан да на првој наредној
седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника
Општине, односно члана Општинског већа.
Вршење текућих послова по престанку мандата
због разрешења или оставке
Члан 70.
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа
који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до
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избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана
Општинског већа.
Престанак мандата извршних органа Општине
због престанка мандата Скупштине
Члан 71.
Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и
Општинском већу, с тим, да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова
привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.
3. Општинска управа
Опште одредбе
Члан 72.
Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и
административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника
Општине и Општинског већа, врши Општинска управа.
Надлежност Општинске управе
Члан 73.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Општинска управа:
припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине општине;
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине
општине, председника Општине и Општинског већа;
пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова;
доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини
општине, по потреби, а најмање једном годишње.
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Начела деловања Општинске управе
Члан 74.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права,
обавеза и правних интереса, у складу са законом.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање
њихових права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и
достојанство грађана.
Организација Општинске управе
Члан 75.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење
сродних управних, стручних и других послова.
Руковођење Општинском управом
Члан 76.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит
за рад у органима државне управе.
Постављење начелника Општинске управе
Члан 77.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа,
на пет година.
Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује
начелник Општинске управе.
Одговорност начелника Општинске управе
Члан 78.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу.
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Уређење Општинске управе
Члан 79.
већа.

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних
органа, служби и организација обједињује начелник Општинске управе и доставља
Општинском већу на усвајање.
Овлашћења у вршењу управног надзора
Члан 80.

Општинска управа у обављању управног надзора може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2) изрећи новчану казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај
орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим
актом.
Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се
уређују одлуком Скупштине општине.
Примена прописа о управном поступку
Члан 81.
У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и
интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.
Сукоб надлежности
Члан 82.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа, установа и организација кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о
појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих
организационих јединица.
Услови за обављање управних послова
Члан 83.
Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и
интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску
спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно
искуство, у складу са законом и другим прописом.
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Изузеће
Члан 84.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.
V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Опште одредбе
Члан 85.
Право грађана на локалну самоуправу остварује се непосредно и преко слободно
изабраних представника, управљањем јавним пословима од непосредног, заједничког и
општег интереса за локално становништво, у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине,
управљају пословима локалне самоуправе, у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Страни држављани могу имати поједина права у остваривању локалне самоуправе
под условима и на начин утврђен законом.
Облици непосредног учешћа грађана
Члан 86.
Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдумом.
Грађанска иницијатива
Члан 87.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење
акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или
других аката и расписивање референдума у складу са законом.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ приликом
формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало 5% од укупног броја
грађана Општине са бирачким правом.
О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.
Надлежни орган Општине је дужан да на интернет презентацији Општине односно на
други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које
доноси Скупштина.
Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уређује се посебном
одлуком Скупштине општине.
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Збор грађана
Члан 88.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа
Општине.
Сазивање збора
Члан 89.
Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити: заселак, улица, подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе.
Збор грађана сазива председник Скупштине општине, председник Општине,
овлашћени представник месне заједнице или другог облика месне самоуправе, најмање
50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање једна
четвртина одборника, најмање 8 дана пре дана одржавања.
Општинска управа је дужна да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању
одржавања збора грађана.
Предлог за сазивање збора може упутити орган Општине надлежан за одлучивање
о питању које се разматра на збору.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на
огласној табли, преко средстава информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести Општинску управу о одржавању збора.
Рад збора и утврђивање ставова збора
Члан 90.
Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује 5%
грађана са бирачким правом са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању
појединих решења, имају сви пунолетни грађани Општине.
Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или
имовина на подручју за које је збор сазван.
Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних грађана са правом
одлучивања.
Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом
формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања
надлежним органима Општине.
Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине
општине.
Поступање надлежног органа Општине по одржаном збору
Члан 91.
Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана,
размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
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Референдум
Члан 92.
Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног
броја одборника, да распише референдум о питањима из своје надлежности.
Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из своје
надлежности на захтев грађана Општине.
Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева
састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% грађана са бирачким
правом на територији Општине.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана са
бирачким правом на територији Општине која је гласала, под условом да је гласало више
од половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији Општине.
Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може
ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у периоду од годину
дана од дана доношења одлуке.
Поступак и процедура спровођења референдума уређује се посебном одлуком
Скупштине општине, у складу са законом.
Референдум на делу територије Општине
Члан 93.
Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине
о питању које се односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије,
ако је листа потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача са пребивалиштем на делу територије
Општине за који се тражи расписивање референдума.
Члан 94.
Осим облика непосредног учешћа грађана у остваривању самоуправе наведених у
члану 86. овог статута, грађани Општине имају и уставно право на подношење петиција,
предлога, представки и притужби.
Предлози грађана
Члан 95.
Предлог је индивидуално писмено обраћање којим грађанин захтева од органа
Општине, јавних предузећа, установа и организација којима су поверена јавна овлашћења
да се покрене поступак који се односи на свега неколико лица а не на питања од ширег
друштвеног интереса.
Представке грађана
Члан 96.
Представка је писмено обраћање које грађанин или више лица упућује органу
Општине, а у коме се изражава неслагање у погледу начина рада и поступања органа или
се њихов начин рада и поступања критикује од стране грађана.
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Петиција грађана
Члан 97.
Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана са пребивалиштем на
територији Општине, којим се од одређеног органа Општине тражи да покрене поступак
или предузме меру или радњу из своје надлежности.
Петиција обавезно садржи:
1) назив органа коме се упућује,
2) правни основ за подношење петиције са захтевом да се на петицију одговори,
3) јасно формулисан захтев, односно предлог подносиоца, са образложењем,
4) име, презиме и пребивалиште подносиоца петиције и
5) потпис подносиоца петиције.
Орган Општине коме је упућена петиција је дужан да у року од 30 дана од дана
достављања, обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, односно
предлога садржаних у петицији.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ у формулисању
петиције, као и да им пружи потребне податке и обавештења од значаја за формулисање
образложеног захтева, односно предлога садржаних у петицији.
Притужбе грађана
Члан 98.
Органи Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и
однос запослених у Општинској управи.
Органи Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на
пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући
поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.
Органи Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације
о томе да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац
притужбе то захтева.
VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ
Јавна анкета
Члан 99.
Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.
Јавна расправа
Члан 100.
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред
предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о
нацрту неког акта.
Јавна расправа обавезно укључује организовање најмање једног отвореног
састанка представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са
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заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног
обавештавања (округли столови, трибине, презентације, и сл.) и прикупљање предлога,
сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или
електронској форми.
Организатор јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова Општине
омогући учешће у јавној расправи.
Начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује
посебном одлуком Скупштине општине.
Време трајања јавне расправе
Члан 101.
Јавна расправа траје најмање 20 дана.
Објављивање отпочињања рада на припреми прописа
Члан 102.
Надлежни орган Општине је дужан да на интернет презентацији Општине, односно
на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које
доноси Скупштина општине.
Обавезна јавна расправа
Члан 103.
Органи Општине дужни су да одрже најмање једну јавну расправу:
у поступку припреме статута Општине;
у поступку припреме одлуке о буџету Општине;
у поступку припреме стратешких и акционих планова развоја;
у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;
у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;
у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта, а изузетно се
може спровести и раније на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општинско веће на начин и у
време које предложи орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим статутом није
другачије одређено.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Јавна расправа на основу предлога односно захтева
Члан 104.
Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из
надлежности Скупштине општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне
трећине одборника или предлога 100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим
потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана,
спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
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Општинско веће одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву из става 1.
овог члана и организује јавну расправу, по правилу, на начин и у време које је у тим
поднесцима предложено.
Организовање јавне расправе
Члан 105.
Општинско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и
време трајања јавне расправе.
Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој
јавности, за учешће у јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији
Општине и на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм
спровођења јавне расправе, као и нацрт општег акта који је предмет јавне расправе.
Општинско веће може упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним
појединцима, представницима органа, организација и удружења за које сматра да су
заинтересовани за акт који се разматра.
О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије
изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о
поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање,
односно неприхватање.
Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет страници Општине и на
други погодан начин.
Утврђивање предлога акта после споведене расправе
Члан 106.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна
расправа, дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и
предлозима датим у јавној расправи.
VII. МЕСНА САМОУПРАВА
Облици месне самоуправе
Члан 107.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са
одређеног подручја у Општини се оснивају месне заједнице и други облици месне
самоуправе.
Месна заједница се оснива за једно или више села.
Правни статус месне заједнице
Члан 108.
Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених
овим статутом и одлуком о оснивању.
Месна заједница има свој печат и рачун.
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Имовина месних заједница
Члан 109.
Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана
средства, као и права и обавезе.
Месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној
својини Општине.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице
Члан 110.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање
10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна
трећина одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о
образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница.
Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних
заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у
нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више
постојећих месних заједница.
Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико
се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне
заједнице.
Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Одлука о месним заједницама
Члан 111.
Одлуком о месним заједницама уређује се: образовање, односно укидање или
променa подручја месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне
заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета месне заједнице,
надлежност савета месне заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице,
распуштање савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице,
финансирање месне заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице,
сарадња месне заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и
законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и фунционисање
месних заједница на територији Општине.
Савет месне заједнице
Члан 112.
Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне
самоуправе.
Избори за Савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног
гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.
Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године.
Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине.
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Председника Савета месне заједнице бира Савет из реда својих чланова, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Савет месне заједнице:
доноси статут месне заједнице;
доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
бира и разрешава председника Савета месне заједнице;
предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на
подручју месне заједнице;
доноси пословник о раду Савета месне заједнице и друге акте из надлежности
месне заједнице;
покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Општине;
врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Општине,
актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и
непокретностима у јавној својини Општине на којима има право коришћења, управља,
користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине општине и Статутом месне
заједнице.
Ангажовање председника и чланова Савета, као и чланова других органа месне
заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 113.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника Савета у року од месец дана од дана одржавања избора
за чланове Савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно
подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању Савета месне заједнице доноси Скупштина општине на
предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице.
Председник Скупштине општине расписује изборе за Савет месне заједнице, у року од
15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању Савета месне заједнице, с тим, да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања Савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне
заједнице обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са
доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице.
Финансирање месне заједнице
Члан 114.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и самодопринос,
2) донација и
3) прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
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Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Скупштина
општине, у складу са одлуком о буџету Општине.
Поверавање послова месној заједници
Члан 115.
Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама
поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то
потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању послова из става 1. овог члана полази се од
значаја тих послова за задовољавање свакодневних и непосредних потреба грађана са
одређеног подручја.
Организовање рада управе у месним заједницама
Члан 116.
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у
вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у месним
заједницама.
Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује
Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе.
Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 117.
Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег
акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са
Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне
заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу
објављивањем у Службеном листу Општине.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од
пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости
општег акта.
Указивање Савету месне заједнице
на предузимање одговарајућих мера
Члан 118.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то Савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председник Општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у Службеном листу Општине.
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Општинско веће, предлаже председнику Општине обустављање финансирања
активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са
финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.
VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ
Сарадња и удруживање Општине
са општинама и градовима у земљи
Члан 119.
Општина, органи и службе Општине, као и предузећа, установе и друге
организације чији је оснивач, удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса и ради
њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе,
предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом.
Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих
послова из надлежности Општине другој јединици локалне самоуправе или предузећу,
установи и другој организацији чији је она оснивач.
Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом
ради заједничког обављања послова из области комуналних делатности, ти послови
заједнички се обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности.
Споразум о сарадњи
Члан 120.
Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама локалне самоуправе
уређују се: назив и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге
организације, врста, обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање и
надзор над радом, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, поступак
иступања односно одустајања од споразума јединице локалне самоуправе, права и
обавезе запослених, као и друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у
складу са законом.
Скупштина општине одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана
већином гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству
надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума.
Заједничко извршавање поверених послова
Члан 121.
Општина може, заједно са једном или више општина, односно са градом,
предложити министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање
одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и
уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког
извршавања поверених послова.
Општина може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са
једном или више општина, односно са градом, заједнички обезбеди извршавање
одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и
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уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког
извршавања поверених послова.
Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана од
дана достављања предлога.
Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина општине закључује са
једном, односно више општина, односно са градом, споразум о сарадњи којим се уређује
заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном за
локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања
сагласности Владе Републике Србије.
Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације
Члан 122.
Споразумом о сарадњи Општине са другим општинама, односно са градом, може
се предвидети оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Општине заједно са надлежним
органом другог, односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању
руководиоца заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и
њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима
и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о
правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у
складу са законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно
обиму послова које за Општину обавља заједнички орган.
Уступање послова другој општини, односно граду
Члан 123.
Споразумом о сарадњи Општина може уступити одређене послове из своје
надлежности другој општини, односно граду.
Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове,
обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају
одлучивање о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у
управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује
Општинско веће, у складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и за рачун Општине, а за њихово обављање
одговорна је Општина.
Престанак важења споразума о сарадњи
Члан 124.
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општине или друге јединице
локалне самоуправе учеснице споразума.
Скупштина општине упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније
шест месеци пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о
томе обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу.
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Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на
захтев Општине престаје да важи само у делу који се односи на Општину.
Сарадња са јединицама локалне самоуправе других држава
Члан 125.
Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са
јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике
Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике
Србије, у складу са Уставом и законом.
Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и
градовима доноси Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике Србије.
Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине
или лице које он овласти.
Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на снагу после прибављања
сагласности Владе Републике Србије.
Удруживање у асоцијације градова и општина
Члан 126.
Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина,
ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких
интереса.
Општина оснива или приступа асоцијацијама градова и општина које заступају
интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона
и других аката од значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе.
Сарадња са удружењима и другим организацијама
Члан 127.
Органи Општине могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим
организацијама, у интересу Општине и њених грађана.
Учешће у европским интеграцијама
Члан 128.
Општина у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес
европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне
капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком Републике Србије.
IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Заштита права Општине
Члан 129.
Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом.
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Покретање поступка за оцену уставности и законитости
Члан 130.
Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона
или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине, којим се повређује
право на локалну самоуправу.
Право жалбе Уставном суду
Члан 131.
Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом
или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине.
Општинско правобранилаштво
Члан 132.
Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља
Општинско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине, у складу са
основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.
Локални омбудсман
Члан 133.
У Општини се може установити локални омбудсман, у складу са законом.
Савет за међунационалне односе
Члан 134.
Савет за међунационалне односе је самостално радно тело које чине представници
српског народа и националних мањина, у складу са законом.
Савет за међунационалне односе разматра питања остваривања, заштите и
унапређивања националне равноправности у Општини, а посебно у областима културе,
образовања, информисања и службене употребе језика и писма; учествује у утврђивању
општинских планова и програма који су од значаја за остваривање националне
равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже
изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности.
Савет за међунационалне односе промовише међусобно разумевање и добре
односе међу свим заједницама које живе у општини.
Избор и састав Савета
Члан 135.
Скупштина општине бира чланове Савета међу истакнутим припадницима српског
народа и националних мањина.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине.
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Представнике у Савету могу имати припадници српског народа и националних
мањина са више од 1% учешћа у укупном броју становника у Општини.
Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу национални
савети националне мањине, а чланове Савета који су припадници националних мањина
који немају национални савет националне мањине и чланове српске националности,
предлаже радно тело Скупштине општине које обавља послове у вези са кадровским
питањима.
Начин предлагања и избора чланова Савета треба да обезбеди равномерну
заступљеност припадника српског народа и националних мањина, с тим да ни српски
народ, нити једна национална мањина не може имати већину чланова Савета.
Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата од броја који се бира.
Мандат чланова Савета траје пет година и тече од тренутка избора у Скупштини
општине.
Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета уређују се одлуком
Скупштине општине, која се доноси већином гласова од укупног броја одборника.
Начин одлучивања Савета
Члан 136.
Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине, која је
дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.
Скупштина општине и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука
који се тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету.
Надлежни орган Општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета
буду доступни јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања
мишљења од стране Савета.
Пословником Скупштине општине ближе се уређује положај Савета у поступку
доношења општинских одлука и других правних аката.
Подношење извештаја Скупштини општине
Члан 137.
Савет подноси Скупштини општине шестомесчни извештај о свом раду.
Савет подноси Скупштини општине годишњи извештај о стању у области
националне равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права
на територији Општине. Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за
остваривање и унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини општине ако оцени да то
захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина општине тражи такав извештај од
њега.
Заштита права припадника српског народа
и националних мањина
Члан 138.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и
законитости одлуке или другог општег акта Скупштине општине ако сматра да су њиме
непосредно повређена права припадника српског народа и националних мањина
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представљених у Савету и право да под истим условима пред Управним судом покрене
поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине општине са
Статутом.
Пословник о раду Савета
Члан 139.

управа.

Савет доноси пословник о раду.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши Општинска
Средства за рад Савета
Члан 140.

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати и
из других извора, у складу са законом.
X. АКТИ ОПШТИНЕ
Акти Скупштине општине
Члан 141.
Скупштина општине доноси Статут, друга општа акта (програм развоја,
урбанистички план, буџет, завршни рачун буџета), одлуке, решења, препоруке и закључке.
Одлука је општи акт којим Скупштина општине уређује питања из своје
надлежности.
Решењем Скупштина општине решава о појединачним питањима из своје
надлежности.
Препоруком и закључком Скупштина општине утврђује ставове о појединим
питањима из своје надлежности.
Акти председника Општине
Члан 142.
Председник Општине може доносити извршне прописе за спровођење општих
аката Скупштине општине, и то: правилнике, наредбе, упутства.
Председник Општине доноси и решења и закључке.
Акти Општинског већа
Члан 143.
Општинско веће доноси општа акта из своје надлежности: предлаже Скупштини
општине Статут Општине, буџет и друге акте и акте које доноси Скупштина а посебно
доноси одлуку о привременом финансирању Општине у случају да Скупштина не донесе
буџет пре почетка фискалне године.
Општинско веће доноси и појединачне акте за спровођење општих аката које је
донело, као и општих аката Скупштине општине.
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Акти Општинске управе
Члан 144.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.
Хијерархија аката Општине
Члан 145.
Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити сагласни са законом и овим
статутом.
Акти председника Општине и Општинског већа морају бити сагласни са законом,
овим статутом, одлукама и општим актима Скупштине општине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама
и општим актима органа Општине.
Предлагање прописа и других општих аката
Скупштине општине
Члан 146.
Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине
општине имају: сваки одборник, одборничке групе и радна тела Скупштине општине,
Општинско веће и грађани путем грађанске иницијативе.
Објављивање и ступање на снагу општих аката
Члан 147.
Одлуке и други општи акти органа Општине ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није утврђено да раније ступају на
снагу.
Статут и остали општи акти Скупштине општине објављују се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.
Акти Општинског већа, председника Општине и Општинске управе објављују се ако
је то тим актима предвиђено.
Акта из става 2. и 3. овог члана објављују се истовремено и на српском и словачком
језику, као језицима који су у равноправној службеној употреби у Општини.
Одлуке и други акти органа Општине не могу имати повратно дејство.
XI. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА
Аутентично тумачење Статута
Члан 148.
већа.

Аутентично тумачење статута даје Скупштина општине на предлог Општинског
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Поступак за промену или доношење Статута
Члан 149.
Предлог за доношење или промену статута Општине може поднети најмање 5%
грађана са бирачким правом на територији Општине, трећина одборника, председник Општине или надлежно радно тело Скупштине општине.
Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укупног
броја одборника.
Ако Скупштина општине одлучи да се приступи доношењу или промени статута Општине, истим актом одређује Комисију за израду нацрта статута, односно одлуке о промени статута општине, одређује њене задатке и рок за израду нацрта.
Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Општинско веће
већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа.
О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа на
начин и у року који одреди Општинско веће.
Општинско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог статута,
односно одлуке о промени статута, већином гласова од укупног броја чланова Општинског
већа. Приликом утврђивања предлога статута, односно одлуке о промени статута,
Општинско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.
Скупштина општине усваја статут, односно одлуку о промени статута већином гласова од укупног броја одборника.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање прописа Општине са овим статутом
Члан 150.
Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у року од девет месеци
од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.
Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом.
Доношење прописа Општине на основу овог статута
Члан 151.
Одлуке на основу овог статута Скупштина општине донеће у року од девет месеци
од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.
Образовање Комисије за спровођење избора
за чланове Савета месних заједница
Члан 152.
Скупштина општине именоваће председника, чланове и секретара Комисије за
спровођење избора за чланове савета месних заједница и њихове заменике, у року од три
месеца од дана ступања на снагу овог статута.
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Доношење планских докумената у складу са овим статутом
Члан 153.
године.

Скупштина општине донеће План развоја Општине најкасније до 01.01.2021.

Скупштина општине донеће Средњорочни план у складу са законом који уређује
плански систем Републике Србије, почев од средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика из става 2. овог члана, ускладиће се са
законом приликом првих измена и допуна тих докумената.
Одложена примена појединих одредаба овог статута
Члан 154.
Члан 26. који се односи на број одборника Скупштине општине, примењиваће се
након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на
снагу овог статута.
Члан 60. став 1. који се односи на број чланова Општинског већа, примењиваће се
након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на
снагу овог статута.
Члан 59. који се односи на постављање помоћника председника Општине,
примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних
после ступања на снагу овог статута.
Члан 103. став 1. тачка 2), која се односи на спровођење обавезне јавне расправе у
поступку припреме одлуке о буџету, примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету
за 2019. годину.
Престанак важења Статута
Члан 155.
Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут Општине Бачки
Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014).
Ступање на снагу
Члан 156.
Овај статут 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: 011-9/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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22.
На основу члана 104. став 3. и став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („службени гласник Републике Србије“ број 88/2017 и 27/2018 – др. закони и
10/2019), члана 2. и члана 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник
Републике Србије“ број 21/2018), члана 34. Став 1 тачка 7 Статута општине Бачки
Петровац - пречишћен текст („Службени лист општине Бачки Петровац“ број 1/2014), уз
претходно прибављено мишљење Националног савета словачке националне
мањине, бр. 01-63/2019
oд
25.03.2019.године, Скупштина општине Бачки
Петровац, на својој XXVI седници одржаној дана27.03.2019. године, донела је

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на територији Општине Бачки
Петровац (у даљем тексту: Одлука) утврђује се број и просторни распоред јавних
предшколских установа на територији Општине Бачки Петровац, седиште и издвојена
одељења – објекти јавних предшколских установа или други простор, према врсти и
структури, уз уважавање циљева и принципа предшколског васпитања и образовања и
сагледавање оптималног коришћења расположивих ресурса за обављање делатности
васпитања и образовања деце предшколског узраста, од шест месеци до поласка у
основну школу.
Члан 2.
На територији О пштине Бачки Петровац делатност предшколског васпитања
и образовања обавља Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац, улица Јармочна
бб (у даљем тексту: Предшколска установа).
Просторни распоред Предшколске установе јесте територија Општине Бачки
Петровац, као подручје са којег се у установу уписују деца на основу пребивалишта,
односно боравишта у општини Бачки Петровац.
Члан 3.
Мрежу предшколских установа чине објекти Предшколске установе у седишту, и
објекти ван седишта Предшколске установе, и то:
-

у Бачком Петровцу, централни објекат Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки
Петровац, у улици Јармочна бб површине 1400 м2, површина дворишта 2763м2;
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-

у Кулпину, објекат Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац, улица
Школска 50, површине 388 м2, површина дворишта 838м2;

-

у Маглићу, објекат Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки, улица Иве Лоле
Рибара 11, површине 1030 м2, површина дворишта 913м2;

-

у Гложану, објекат Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац у склопу
објекта Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан, улица Игралиште бб,
површине 307 м2, површина дворишта 1500м2.
Члан 4.

Васпитно образовни рад у објектима Предшколске установе „ Вчиелка“ Бачки
Петровац, који се налази у Бачком Петровцу, као седишту Предшколске установе и у
објекту ван седишта установе у Гложану остварује се на словачком језику као језику
националне мањине, у објекту ван седишта установе у Маглићу остварује се на српском
језику, а у Кулпину на српском језику, словачком језику и двојезично, у складу Законом
о предшколском васпитању и образовању и Статутом установе.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних
предшколских установа са седиштем на територији општине Бачки Петровац за период од
2019. до 2024. године.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи
предшколске установе „ Вчиелка“ Бачки Петровац број: 011-91/2014-02 од 26.09.2014
године („Службени лист општине Бачки Петровац“ број 7/2014) и Одлука о измени Одлуке
о мрежи Предшколске установе „Вчиелка „Бачки Петровац“ („Службени лист Општине
Бачки Петровац“ број 7/2018).
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачки Петровац
Скупштина Општине Бачки Петровац
Број: 011-11/2019-02
Датум: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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Тим за израду Елабората за припрему Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на
територији Општине Бачки Петровац
______________________________________________________________________________

ЕЛАБОРАТ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 2019. до 2024. ГОДИНЕ

Бачки Петровац, март 2019
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1. У В О Д
На основу одредби Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Службени гласник Републике Србије“ број 21/2018), Општинско
веће општине Бачки Петровац је дана 24.01.2019. године донело Решење о формирању
Тима за израду Елабората за припрему Одлуке о мрежи јавних предшколских установа.
Задатак Тима је израда Елабората и предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских
установа, и достављање истих аката Скупштини општине Бачки Петровац на усвајање.
Тим је радио у следећем саставу:
1. ДУШАН РАШЕТА, руководилац одељења за општу управу, друштвене службе и
опште заједничке послове Општине Бачки Петровац за председника;
2. ПРЕДРАГ БОЈАНИЋ, члан Општинског већа Општине Бачки Петровац, за члана;
3. РАСТИСЛАВ ЛАБАТ, секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац, за члана;
4. КАТАРИНА ЗИМА, председник актива директора основних школа на територији
Општине Бачки Петровац, за члана;
5. ЗУЗАНА ПАШИЋ, директорка предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац, за
члана;
Тим је радио у седницама, са задатком прикупљања података за сачињавање Елабората и
утврђивање предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа. У овој Одлуци
утврђује се број и просторни распоред јавних предшколских установа на територији
општине Бачки Петровац. При раду, Тим је био руковођен следећим прописима који
непосредно регулишу област образовања, као и поједине његове делове:
-

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018- др закони и 10/2019 )
Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник Републике
Србије“, број 18/2010 и 101/2017 )
Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године
(„Службени гласник Републике Србије“, број 107/2012 )
Закон о националним саветима националних мањина
(„Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009)
Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа
и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник Републике Србије“, број
21/2018 од 19.03.2018.)

Осим тога, приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних предшколских установа
коришћени су подаци и документација предшколске установе, надлежних одељења
општинске управе Бачки Петровац, Регионалне Привредне коморе, Републичког завода за
статистику, Пописа становништва 2011. године и других и извора.
Мрежа јавних предшколских установа која се утврђује Одлуком о мрежи предшколских
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установа са седиштем на територији општине Бачки Петровац, треба да допринесе даљем
развоју и унапређењу процеса васпитања и образовања у предшколској, у складу са
посебним циљевима и стандардима, који су за ову област одређени Законом и
подзаконским актима.
2. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
2.1. Географски подаци о општини Бачки Петровац
Општина Бачки Петровац је једна од најмањих општина у Републици Србији. Општина
Бачки Петровац се налази у Аутономној Покрајини Војводини, у Јужно бачком управном
округу. Заузима површину од 158 km².
Насељена места у општини Бачки Петровац су:
1.
2.
3.
4.

Бачки Петровац,
Кулпин,
Маглић,
Гложан,

Историја Бачког Петровца почиње још у праисторијском периоду где су постојала насеља
на подручју данашњег Бачког Петровца. Поузданији подаци о његовој историји датирају из
средњег века, када је на његовој територији постојало више малих насеља ко што су
«Бодоњ», «Драгово», «Бега», «Телек» и др. имена ових насеља сведоче да су први
становници оваг подручја били Мађари и Срби, ова имена сачувана су до данашњих дана у
топонимици бачко-петровачког атара.
Под својим садашњим именом Бачки Петровац први пут се спомиње у 13. веку, када је ово
насеље признато као самостална црквена општина са црквом посвећеном Св. Петру. Име
Петровац помиње се и у историјским списима и аналима из 15., 16. и 17. века. После
доласка Турака 1526. године број староседеоца нагло се смањио, док се број српских
насељеника повећао. О томе сведоче и имена појединих делова насеља – Рацки крај. У то
време Петровац се помиње као насеље са 19, затим 5 а крајем 16. века са 28 породица. За
време Ракоцијевих буна Бодоњ, Драгово и друга насеља била су спаљена и опустела,
једино је Петровац остао. Касније је на овом подручју формирана војна граница, која је у
своје оквире убрајала и Петровац. Седиштем овог новог војног облика био је Футог, велико
феудално газдинство, у које је од 1718 године спадао и Петровац.
Први Словаци су ово подручје почели насељавати у првој половини 18. века. Први
словачки досељеници у Петровац потичу из Новохрада, Хонту, Гемера као и Ораве,
Липтова, Зволена и Турца.
2.2. Демографски подаци општине Бачки Петровац
Према подацима пописа становништва из 2011. године, у општини Бачки Петровац према
насељеним местима пописан је следећи број становника:
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-

Бачки Петровац, центар општине, са 6155 становника;
Кулпин, са 2775 становника;
Маглић, са 2486 становника;
Гложан, са 2002 становника;

Природни прираштај је негативан дужи низ година, са тенденцијом пада. Општинско
становништво највише мигрира у Словачку као и у Нови Сад, као центар округа. Основни
разлог је економски (посао).
2.3. Економске , културне и спортске карактеристике општине Бачки Петровац
Пољопривреда је основна делатност у општини Бачки Петровац. Добар део земљишта је у
власништву лица којима је пољопривреда помоћна делатност. Поред ове гране привреде
развијене су и агроиндустрија, прехрамбена индустрија, трговина и угоститељство.
Ратарство је основна грана пољопривреде, а њен основни циљ је интензивно коришћење
обрадивог земљишта у приватном и државном власништву. Традиционално су заступљене
културе кукуруза, пшенице, соје, шећерне репе, и јечма. Последњих година је проширена
производња соје јер је средина изузетно погодна за узгој ове културе.
Општина Бачки Петровац располаже богатом културном баштином. Најзаступљенији су
фолклорно и народно стваралаштво, библиотечка делатност, певачке групе и хорови,
ликовно и драмско стваралаштво.
На територији Општине Бачки Петровац културну делатност обављају установе, чије
оснивач општина, и то: Библиотека „Штафан Хомола“,Словачко Војвођанско позориште и
Музеј Војвођанских Словака.
Поред тога на територији општине Бачки Петровац културну делатност обавља и значајан
број удружења.
Садржаји намењени младима су организовани кроз фолклор и очување традиције,
различите спортске активности.
Омладина у општини традиционално се окупља око спортских клубова у више спортова. То
су пре свега фудбал, затим одбојка, карате и остали борилачки спортови, рукомет,
спортови снаге, спортски риболов, шах, стони тенис, кошарка, конјички спорт и сл. У
развоју и пропагирању спорта код младих и рекреативног бављења спортом велику улогу
има традиционална манифестација „Петровки маратон“ у организацији општинске управе.
3. ПРИКАЗ УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧKИ ПЕТРОВАЦ
3.1. Образовна делатност у општини Бачки Петровац (историјски приказ)
На територији општине Бачки Петровац регистрована је једна јавна предшколска установа,
„Вчиелка“ Бачки Петровац, која је настала 1. маја 1966. године интеграцијом свих
тадашњих вртића у општини Бачки Петровац у самосталну установу са седиштем у Бачком
Петровцу.
Ову установу чине четири објекта, у четири насељена места, у Општини Бачки Петровац.
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Објекат ван седишта ПУ „Вчиелка“ у Гложану налази се у склопу Основне школе
„Јозеф Марчок Драгутин“
Објекат ван седишта ПУ „Вчиелка“ у Кулпину, смештен је у некадашњој згради
породице Дунђерски, која је адаптирана за потребе деце предшколског узраста, а у радној
2018/2019. објекат је дограђен, чиме се проширила мрежа установе.
Објекат ван седишта ПУ „Вчиелка“ у Маглићу налази се у самом центру насеља.
Прва фаза вртића изграђена је 1986. године. Друга фаза објекта изграђена је касније, али је
од 1999.године до 2007.године била ван употребе, због проширења капацитета и
реконструкције.
Централни објекат у Бачком Петровцу чини највећи објекат у склопу установе.
Објекат је, је изграђен 1978. године а касније је дограђен.
3.2. Мрежа предшколских установа на територији општине Бачком Петровцу са
карактеристикама њиховог просторног распореда и међусобне удаљености
Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац, као једина јавна предшколска установа,
обавља делатност у следећим објектима:
1. Објекат у Бачком Петровцу (засебан – централни објекат);
2. Објекат у Кулпину, засебан прилагођен објекат смештен у некадашњој згради
породице Дунђерски, удаљен од централног објекта 6,3 километра;
3. Објекат у Маглићу, засебан прилагођен објекат, удаљен од централног објекта 7
километара;
4. Објекат у Гложану се налази у склопу зграде Основне школе „Јозеф Марчок
Драгутин“ Гложан, удаљен од централног објекта 10,8 километара;
Објекти Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац су лоцирани у свим насељеним
местима општине Бачки Петровац. У том смислу се може констатовати да је свим
корисницима ове услуге на исти начин пружена могућност коришћења услуга
предшколског васпитања и образовања, односно да су сви облици предшколског
васпитања и образовања једнако доступни, без дискриминације и сегрегације по било ком
основу.
Уписно подручје јавне предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац обухвата, дакле,
сву децу са територије општине, по пребивалишту у појединим месним заједницама.
3.3. Анализа броја деце и група у Предшколској установи у школској 2017/2018 години
и реализација наставе на језицима националних мањина
У радној 2017/2018 години предшколско васпитање образовање у оквиру Предшколске
установе „Вчиелка“ вршено је у следећим објектима:
Објекат у Бачком Петроцу, са 10 група и 228 деце;
Објекат у Кулпину, са 3 групе и 68 деце,;
Објекат у Маглићу, са 4 групе и 89 деце,
Објекат у Гложану, са 2 групе и 19 деце,
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У објекту у Бачком Петровцу, као седишту Предшколске установе и у објекту ван седишта
установе у Гложану васпитно образовни рад се остварује на словачком језику, у објекту
ван седишта установе у Кулпину остварује на српском језику, словачком језику и
двојезично, а у објекту ван седишта установе у Маглићу васпитно образовни рад се
остварује на српском језику.
4. РАЗВОЈНИ ПЛАН МРЕЖЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
4.1. Кретање броја деце рођене у општини Бачки Петровац у периоду од 2010. до
2018. године, укупан број деце и број деце уписане у припремни предшколски
програм у периоду од радне 2010/2011 године до радне 2017/2018 године
Подаци о кретању броја деце рођене у општини Бачки Петровац у периоду од 2010. до
2018. године приказани су у следећој табели
Календарска година
Број рођене деце
2010. година
2011. година
2012. година
2013. година
2014. година
2015. година
2016. година
2017. година
2018. година
УКУПНО

115
127
103
122
126
101
89
119
113
887

Из ове табеле видљиво је да се укупан број деце рођене на територији општине Бачки
Петровац да у наведеном периоду нема значајнијег повећања или смањења броја рођене
деце. У просеку, за посматрани период, на територији општине рођено је 112 деце.
Број деце по васпитним групама у Предшколској установи на територији општине Бачки
Петровац, почев од радне 2010/2011 па до школске 2017/2018. године је следећи
Школска година
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Број деце у предшколској
Број група
установи и
437
432
427
439
452
416
428
430

20
19
19
19
20
19
19
19
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Број уписане деце у припремни предшколски програм од радне 2010/2011. до 2017/2018.
Радна година
2010/2011.
2011/2012.
2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.

Бачки
Петровац
72
66
52
51
63
48
60
64

Маглић

Кулпин

Гложан

Укупно

30
23
22
24
29
25
19
18

25
25
27
37
26
25
20
32

17
14
8
14
25
15
13
16

144
128
109
126
143
113
112
130

4.2. Средњорочни план оптимализације мреже предшколских установа на територији
општине Бачки Петровац у наредних пет година
Средњорочним планом оптимализације мреже јавних предшколских установа у општини
Бачки Петровац предлаже се наставак тренутног начина организовања ове делатности, са
једном предшколском установом у Бачком Петровцу, која ради са својим одељењима,
односно, групама у свим насељеним местима у нашој општини.
Ценећи чињеницу да је у Предшколској установи тренутно запослено 48 извршилаца, од
ког броја је 26 васпитача и 6 медицинских сестара, који раде непосредно са децом, док
административно особље (са директором установе) броји 5 извршиоца, а помоћно
техничко особље 11 извршилаца, сматрамо да је то минимум који се мора испоштовати за
квалитетан и на закону заснован рад предшколске установе.
5. ЗАКЉУЧАК
Постојећи начин функционисања представља реализацију једног од циљева предшколског
васпитања и образовања, а то је потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање
обавезног програма припреме детета пред полазак у школу, као и могућност да се на овај
начин организовања предшколског васпитања и образовања обухвати најмање 70% деце
до 2025. године у складу са националним миленијумским циљевима развоја у Републици
Србији и другим националним документима и потврђеним међународним конвенцијама.
Како је постојање предшколске установе са својим групама у малим срединама од
стратешког значаја, постоје изражене потребе да се у свим насељеним местима у општини
Бачки Петровац очува постојање предшколског васпитања и обраовања. Све ово има своју
утемељеност и у чињеници да наша средина има дугу историјску традицију и у овој
области, да се ради о национално мешовитом подручју које је насељено са националним
мањинама, и да постојање и рад предшколске установе у сваком насељеном месту
побољшава квалитет живота пре свега и у овим руралним срединама.
У наредном периоду општина Бачки Петровац ће пратити развојне програме и пројекте у
области васпитања и образовања на нивоу државе, анализираће друштвено економско
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кретање на територији општине Бачки Петровац, а по потреби ће учествовати у изради
локалних пројеката у области предшколског васпитања и образовања, примењиваће
важећа законска решења и у складу са тим прилагођавати и утврђивати просторни
распоред предшколске установе.
Тим, на основу овог Елабората, предлаже да Скупштина општине Бачки Петровац донесе
Одлуку о мрежи јавних Предшколских установа на територији општине Бачки Петровац за
период од 2019. године до 2024. године.

Број: 016-4/10-2019-5
Датум: 19.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ТИМА
Душан Рашета, дипл.прав, с.р.
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23.
На основу члана 26. ст. 1. тачка 3. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 34. Статута општине Бачки Петровац («Службени лист општине
Бачки Петровац», број 11/2008 и 4/2009) и чл. 11 ст. 1 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
XXVI седници одржаној дана 27.03.2019 године, д о н е л а је

О

Д

Л

У

К

У

О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ПРАВА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У КОРИСТ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.
П р е д л а ж е с е Влади Републике Србије да д о н е с е Одлуку о преносу права
јавне својине Републике Србије на грађевинском земљишту у к.о. Бачки Петровац у корист
јавне својине Општине Бачки Петровац без накнаде а ради привођења предвиђеној
намени у складу са планским актима Општине Бачки Петровац – ради устројавања радне
зоне.
Члан 2.
Општина Бачки Петровац предлаже Влади Републике Србије да пренесе право
својине у корист Општине Бачки Петровац на следећим катастарским парцелема уписаним
у зкњ. улошку број 10320 у к.о. Бачки Петровац:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6697/3 површине од 18 ар 15 м²,
6696/7 површине од 25 ар 54 м²,
6696/6 површине од 25 ар 51 м²,
6695/7 површине од 26 ар 66 м²,
6695/6 површине од 26 ар 66 м²,
6694/11 површине од 18 ар 67 м²,
6694/2 површине од 18 ар 63 м²,
6694/7 површине од 18 ар 63 м²,
6693/6 површине од 23 ар 16 м²,
6693/5 површине од 22 ар 80 м²,
6692/4 површине од 26 ар 22 м²,
6691/1 површине од 28 ар 57 м²,
6690/4 површине од 29 ар 43 м²,
6689/1 површине од 28 ар 57 м²,
6688/2 површине од 25 ар 00 м²,
6688/3 површине од 12 ар 48 м²,
6688/1 површине од 12 ар 48 м²,
6687 површине од 01 ха 04 ар 77 м²,
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

6686/2 површине од 56 ар 47 м²,
6686/1 површине од 53 ар 16 м²,
6685/1 површине од 48 ар 41 м²,
6684/1 површине од 37 ар 33 м²,
6683/2 површине од 36 ар 69 м²,
6683/1 површине од 31 ар 40 м²
6682/1 површине од 27 ар 08 м²,
6681/2 површине од 32 ар 01 м²,
6683/3 површине од 00 ар 47 м²,
6753/1 површине од 12 ар 27 м²,
6754/1 површине од 50 ар 17 м²,
6755 површине од 01 ха 12 ар 65 м²,
6756/1 површине од 59 ар 78 м²,
6756/2 површине од 59 ар 78 м²,
6780/1 површине од 41 ар 40 м²,
6780/2 површине од 41 ар 51 м²,
6781/2 површине од 41 ар 98 м²,
6782/1 површине од 83 ар 69 м²,
6783/1 површине од 36 ар 82 м²,
6783/2 површине од 36 ар 82 м²,
6784/1 површине од 41 ар 43 м²,
6785/1 површине од 38 ар 81 м²,
6786/1 површине од 39 ар 50 м²,
6786/2 површине од 39 ар 50 м²,
6787/1 површине од 47 ар 73 м²,
6787/2 површине од47 ар 73 м²,
6788/1 површине од 28 ар 49 м²,
6788/2 површине од 28 ар 48 м²,
6783/4 површине од 03 ар 78 м²,
6783/6 површине од 03 ар 78 м².
Члан 3.

Катастарске парцеле у чл. 2 ове Одлуке су укупне површине од 17 ха 11 ар 05 м² а
налазе се у блоку 33 радне зоне у Бачком Петровцу.
Члан 4.
Општина Бачки Петровац се обавезује да у целости сноси трошкове парцелације
предметног комплекса као и све трошкове неопходне за привођење грађевинског
земљишта намени.
Члан 5.
Правни односи између преносиоца права и стицаоца права на непокретностима из
чл. 1 ове Одлуке уредиће се Уговором о преносу права јавне својине.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Бачки Петровац « а доставља се Републичкој Дирекцији за имовину Републике
Србије и Влади Републике Србије ради поступања по истој.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-12/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕД НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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24.
На основу члана 26. ст. 1. тачка 3. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 34. Статута општине Бачки Петровац («Службени лист општине
Бачки Петровац», број 11/2008 и 4/2009) и чл. 11 ст. 1 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
XXVI седници одржаној дана 27.03.2019. године, д о н е л а је

О Д Л У К У
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ПРАВА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У КОРИСТ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.
П р е д л а ж е с е Влади Републике Србије да д о н е с е Одлуку о преносу права
јавне својине Републике Србије на грађевинском земљишту у к.о. Маглић у корист јавне
својине Општине Бачки Петровац без накнаде а ради привођења предвиђеној намени у
складу са планским актима Општине Бачки Петровац – ради устројавања радне зоне.
Члан 2.
Општина Бачки Петровац предлаже Влади Републике Србије да пренесе право
својине у корист Општине Бачки Петровац на катастарским парцелама број 519 површине
од 10 ха 30 ар 57 м² и катастарске парцеле број 523 површине од 02 ха 73 ар 35 м², укупне
површине 13 ха 03 ар 92 м² а које катастарске парцеле су уписане у Листу непокретности
број 967 у к.о. Маглић.
Члан 3.
Општина Бачки Петровац се обавезује да у целости сноси трошкове парцелације
предметног комплекса као и све трошкове неопходне за привођење грађевинског
земљишта намени.
Члан 4.
Правни односи између преносиоца права и стицаоца права на непокретностима из
чл. 1 ове Одлуке уредиће се Уговором о преносу права јавне својине.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бачки Петровац“ а доставља се Републичкој Дирекцији за имовину Републике
Србије и Влади Републике Србије ради доношења одлуке.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-13/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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25.
На основу члана 26. ст. 1. тачка 3. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 34. Статута општине Бачки Петровац («Службени лист општине
Бачки Петровац», број 11/2008 и 4/2009) и чл. 11 ст. 1 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
XXVI седници одржаној дана 27.03.2019. године, д о н е л а ј е

О Д Л У К У
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ
ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У
КОРИСТ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.
П р е д л а ж е с е Влади Републике Србије да д о н е с е Одлуку о преносу права
јавне својине Републике Србије на грађевинском земљишту у к.о. Бачки Петровац у корист
јавне својине Општине Бачки Петровац без накнаде а ради реализације пројекта пројекта
изградње, реконструкције, санације и адаптације објекта Основне школе „Јан Чајак“ у
Бачком Петровцу.
Члан 2.
Општина Бачки Петровац предлаже Влади Републике Србије да пренесе право
својине у корист Општине Бачки Петровац на катастарским парцелама број 1856/1
површине од 04 ар 68 м² и 1856/2 површине од 07 ар 62 м², укупне површине од 12 ар 30
м² уписаним у зкњ. улошку број 7790 у к.о. Бачки Петровац.
Члан 3.
Општина Бачки Петровац се обавезује да у целости сноси трошкове парцелације
предметног комплекса као и све трошкове неопходне за привођење грађевинског
земљишта намени.
Члан 4.
Правни односи између преносиоца права и стицаоца права на непокретностима из
чл. 1 ове Одлуке уредиће се Уговором о преносу права јавне својине.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бачки Петровац“ а доставља се Републичкој Дирекцији за имовину Републике
Србије и Влади Републике Србије ради доношења одлуке.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-14/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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26.

На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник
РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон и 83/2018), члана 13. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. тачка 6. а у
вези члана 20. став 1.тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 39. Закона о
прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) и члана 34. став
1. тачка 7. Статута општине Бачки Петровац („Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр.
1/2014-пречишћени текст), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXVI седници
одржаној дана 27.03.2019. године донела је

О Д Л У К У
О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин обављања јавног превоза путника на
територији општине Бачки Петровац, начин регистрације и овере реда вожње у градском и
приградском превозу путника, као и друга питања која се односе на јавни превоз путника.
Члан 2.
Превозник је привредно друштво, друго правно лице или предузетник коме је
сходно одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају одобрено обављање
јавног превоза у домаћем превозу.
Јавни превоз путника може се обављати као: линијски, ванлинијски и посебан
линијски превоз.
Јавни превоз је превоз који је под једнаким условима доступан свим корисницима
услуга и за који се наплаћује услуга превоза.
Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном
учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним
аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима.
Линија је релација или скуп релација између почетне аутобуске станице или
аутобуског стајалишта и крајње аутобуске станице или аутобуског стајалишта.
Извод лиценце за превоз је јавна исправа којом надлежни орган потврђује да је
аутобус којим домаћи превозник обавља јавни превоз путника унет у решење о издавању
лиценци за превоз.
Ред вожње је план обављања превоза на линији.
Регистровани ред вожње је исправа којом се потврђује план обављања превоза на
линији у домаћем превозу на основу акта који доноси орган надлежан за регистрацију и
оверу реда вожње.
БИС превоз је обављање линијског превоза додатним аутобусима истог превозника
по истом реду вожње, при чему је дозвољено да превозник не користи поједина аутобуска
стајалишта, односно аутобуске станице.
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Ванлинијски превоз је јавни превоз за који се итинерер и други услови превоза
утврђују посебно за сваки превоз.
Посебан линијски превоз је превоз уговорен за одређену категорију путника, уз
искључење осталих путника, према уговореној учесталости и на уговореном превозном
путу.
Аутобус је возило за превоз путника које има више од девет места за седење
укљућујући и место за седење возача.
Члан 3.
Јавни превоз путника у друмском саобраћају обавља се аутобусима која
испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса.
Аутобуси којима се обавља јавни превоз путника у друмском саобраћају на
територији Општине Бачки Петровац морају бити регистровани на територији Републике
Србије.
У аутобусу којим се обавља јавни превоз у друмском саобраћају, мора се налазити
путни налог попуњен на прописан начин, потписан од стране возача и оверен и потписан
од стране овлашћеног лица.
Аутобус којим се обавља јавни превоз путника, морају имати на бочним странама
исписано пословно име, односно фирму, а може имати и његов знак који ужива заштиту у
складу са законом којим се уређују жигови.
На крову аутобуса, којим се обавља превоз у друмском саобраћају, осим аутобуса
којим се обавља оспособљавање кандидата за возаче и путничког возила којим се обавља
такси превоз, не могу се стављати кровне ознаке са пословним именом или другим
натписима, као ни кровне ознаке без натписа.
У аутобусу којим се обавља превоз путника, односно лица, осим путничког возила
којим се обавља такси превоз не може се налазити таксиметар.
Члан 4.
Линијски и ванлинијски јавни превоз путника обавља се на основу лиценце за
обављање свих или појединих врста јавног превоза (у даљем тексту лиценца за превоз)
која се издаје од стране Министарства надлежног за послове саобраћаја.
Превозник је дужан да оригинал лиценце за превоз чува у свом седишту.
Лиценца за превоз и извод лиценце су непреносиви.
Линијски превоз путника може обављати привредно друштво, друго правно лице
или предузетник које је власник најмање три регистрована аутобуса.
Ванлинијски превоз путника може обављати превозник који је власник најмање
једног аутобуса.
Прималац лизинга сматра се власником у смислу става 4. и 5. овог члана.
Члан 5.
У аутобусу којим се обавља јавни превоз путника, ако посебним прописима није
другачије уређено, не могу се превозити лица испод 6 година старости без пратиоца, лица
оболела од заразних болести, алкохолисана лица која узнемиравају друге путнике и
ометају посаду аутобуса, животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако запаљиве,
отровне, радиоактивне, нагризајуће материје, органски пероксиди и сл.
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II ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
1. ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 6.
Линијски превоз путника на територији општине Бачки Петровац обавља се:
1. као градски превоз на територији Бачког Петровца и Маглића:
• на линији: Бачки Петровац (аутобуска станица)-Индустријска зона,
• на линији: Бачки Петровац (аутобуска станица)-Аква парк и
• на линији: Маглић (центар)-Индустријска зона;
2. и као приградски превоз, између два или више насељених места на територији
општине Бачки Петровац:
• на линији: Бачки Петровац (аутобуска станица)-Маглић,
• на линији: Бачки Петровац (аутобуска станица)-Кулпин и
• на линији: Бачки Петровац (аутобуска станица)-Гложан.
Члан 7.
Јавни линијски превоз путника на територији Oпштине Бачки Петровац врши
превозник коме Скупштина општине Бачки Петровац својим актом повери делатност
градског и приградског превоза путника.
Поверавање делатности градског и приградског превоза може се донети након
спроведеног јавног конкурса или непосредном погодбом са превозником у складу са
законским прописима и овом одлуком.
Након доношења акта из става 1. овог члана, превозник је дужан да закључи
писмени уговор са овлашћеним лицем Општине Бачки Петровац, у супротном губи право
за обављање делатности градског и приградског превоза путника.
Уговор из ставa 3. овог члана поред елемената утврђених законом обавезно треба
да садржи и податке о: линијама које се поверавају, услове под којима се поверавају,
временски период за који се врши поверавање, рок отпочињања обављања превоза,
међусобна права и обавезе уговорних страна, неопходан минимални процес рада у случају
штрајка, начин решавања спорова између уговорних страна, услове раскида уговора пре
времена на који је закључен и права и обавезе које из истог проистичу и др.
Члан 8.
Цене услуга превоза у градском и приградском саобраћају утврђујe се посебним
актом које доноси Општинско веће Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Општинско
веће).
Превозник својим актом утврђује цену превоза за градски и приградски превоз
путника која не може бити нижа по путном километру од цене утврђене сходно ставу 1.
овог члана.
На утврђену цену превоза из става 2. овог члана, превозник је дужан да прибави
сагласност Општинског већа.
Превозник не може цену превоза наплаћивати у вишем износу од цене утврђене
сходно ставу 3. овог члана на коју је прибављена сагласност Општинског већа.
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Члан 9.
Превозник, коме је уговором поверено вршење јавног превоза у линијском
градском и приградском превозу путника, дужан је да има свакодневно обезбеђен
паркинг простор за све аутобусе којима врши превоз путника и да тај простор користи у
складу са својим потребама.
Превознику из става 1. овог члана није дозвољено користити коловозе јавних
путева, аутобуских стајалишта, јавне зелене површине, приступне саобраћајне прикључке
стамбених и других објеката за паркирање својих аутобуса за време док нису ангажовани
на некој од линија.
Аутобуси којима се обавља линијски превоз путника након обављеног превоза
могу се паркирати само на обезбеђеном паркинг простору превозника а само изузетно на
другим површинама чије коришћење није забрањено овом одлуком и прописима којим се
уређује безбедност саобраћаја на путевима.
Члан 10.
Јавни линијски превоз путника на територији Oпштине Бачки Петровац се обавља у
складу са овом одлуком и општим условима међумесног превоза путника који се односе
на: начин и услове пријема путника у аутобус на аутобуским станицама и аутобуским
стајалиштима, повластице за превоз одређених категорија путника, услове за смештај и
чување пртљага који је примљен на превоз, правила коришћења аутобуса и услове
ускраћивања превоза (забрана пушења, узнемиравање путника и возача и сл.), врсте
накнада и доплата за посебне услуге, могућност коришћења прелазних возних карата,
начин упознавања корисника превоза са условима превоза и сл.
Превозник и посада возила дужни су да на захтев корисника превоза дају на увид
опште услове међумесног превоза.
Члан 11.
Превозник може обављати линијски превоз путника ако има регистрован и оверен
ред вожње.
Ред вожње у градском и приградском саобраћају региструје и оверава Општинска
управа Општине Бачки Петровац – Одељење за привреду, урбанизам, комуналностамбене и инспекцијске послове (у даљем тексту: Одељење).
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње може поднети превозник, којем је
уговором поверена делатност градског и приградског превоза на одређеној линији а
подноси се надлежном Одељењу пре почетка обављања превоза.
Уз захтев подноси се:
• фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре о вршењу
делатности градског и приградског превоза путника;
• фотокопија лиценце за домаћи линијски превоз издату од стране надлежног
Министарства за послове саобраћаја;
• ред вожње у 5 примерака и
• доказ о плаћеним административним таксама.
Члан 12.
Ред вожње за линију јавног градског и приградског превоза путника садржи:
• назив превозника који обавља превоз на линији;
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•
•
•
•
•
•
•
•

назнаку врсте линије;
назнаку назива линије;
назнаку свих аутобуских стајалишта и аутобуских станица која ће се
користити на линији;
назнаку броја полазака на линији;
назнаку времена у одласку и повратку аутобуса са аутобуске станице и
аутобуских стајалишта;
назнаку удаљености у километрима од полазишта до крајњег одредишта;
назнаку режима обављања превоза за све поласке на линији и
период важења реда вожње.
Члан 13.

Одељење је дужно да ред вожње региструје и овери у року од 8 дана од дана
достављања захтева.
Овера реда вожње врши се са роком важења наведеног у захтеву превозника а
најдуже за период од годину дана и почетком важења наведеног у захтеву превозника.
Ред вожње региструје се и оверава решењем, а на приложеним редовима вожње
ставља се на полеђини следећи садржај:
• редни број реда вожње под којим је уписан у регистар;
• датум овере и
• потпис и печат овлашћеног лица.
Осим података из став 3. овог члана на овереном реду вожње ставља се и врста
линије, дужина линије, број полазака, рок важења и др.
Одељење води Регистар оверених редова вожње који садржи: редни број, назив
превозника, назив линије, број полазака на линији, врста линије, рок важења реда вожње
и др.
Изузетно, од одредби из става 2. овог члана, ред вожње се у току важења може
изменити, на захтев превозника, уз сагласност Одељења.
Члан 14.
Регистрован и оверен ред вожње гласи на превозника и непреносив је.
Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.
У току важења реда вожње линијски превоз може се привремено обуставити или
изменити у случајевима:
1. прекида саобраћаја због више силе или извођења радова на реконструкцији
пута,
2. због мера надлежног републичког, покрајинског или општинског органа који
непосредно утичу на ограничење саобраћаја, док те мере трају.
Превозник је дужан да о обустави, односно измени превоза из става 2. овог члана,
без одлагања обавести надлежно Одељење, а путем средстава јавног информисања и
кориснике превоза.
Члан 15.
Регистровани ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње
Одељење ће решењем брисати из регистра, ако превозник:

Страна 68 од 133 29. марта 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

не отпочне да обавља превоз по регистрованом реду вожње, у року од 5
дана од дана почетка важења реда вожње, односно важења режима
обављања превоза на линији;
• престане да обавља превоз по регистрованом реду вожње, односно не
обави превоз на релацији од почетне до крајње аутобуске станице,
односно аутобуског стајалишта, дуже од 10 дана узастопно у току важења
реда вожње;
• повремено не обави превоз по регистрованом реду вожње, односно не
обави превоз на релацији од почетне до крајње аутобуске станице,
односно аутобуског стајалишта, у укупном трајању дужем од 30 дана у току
важења реда вожње и
• врши укрцавање и искрцавање путника у истом насељу, односно истом
насељеном месту које нема уписано у регистровани ред вожње, више од 5
пута у календарској години у току важења реда вожње.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Превозник коме је брисан полазак из реда вожње из регистра дужан је да у року
од 10 дана од дана достављања решења из става 1. овог члана поднесе надлежном
Одељењу захтев за измену регистрованог реда вожње.
•

Члан 16.
Превозник који намерава да престане да обавља градски и приградски линијски
превоз путника по регистрованом реду вожње дужан је да, најмање 10 дана пре
намераваног датума престанка обављања превоза, поднесе захтев за одјаву регистрованог
реда вожње надлежном Одељењу и у истом року обавести пружаоце услуга и кориснике
превоза путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.
Одељење доноси решење о брисању регистрованог реда вожње из регистра, са
датумом престанка обављања превоза наведеним у захтеву из става 1. овог члана.
Решење из става 2. овог члана је коначно.
Брисање реда вожње из регистра, привремена обустава реда вожње у току важења
реда вожње или измена, одјава реда вожње у случају престанка обављања линијског
превоза уноси се у регистар реда вожње у рубрици напомена.
Члан 17.
О отпочињању обављања линијског превоза путника, превозник обавештава
кориснике превоза путем средстава јавног информисања, или на други одговарајући
начин.
Члан 18.
Превозник је дужан да у линијском превозу прими сваког путника у границама
расположивих места уписаних у саобраћајну дозволу.
Превозник је дужан да обезбеди превоз пртљага истовремено са превозом
путника коме пртљаг припада, у складу са општим условима међумесног превоза.
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Члан 19.
У аутобусу којим се обавља линијски превоз путника мора се налазити:
1. регистровани ред вожње, односно фотокопија регистрованог реда вожње
оверена печатом и потписом овлашћеног лица превозника;
2. важећи ценовник оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника;
3. општи услови међумесног превоза путника;
4. назив линије са назнаком најмање једне успутне аутобуске станице или
аутобуског стајалишта, истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла,
5. идентификациона исправа возача,
6. уговор о раду возача, односно други уговор у складу са законом којим се
уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу
рада или оверена фотокопија тих уговора за возаче који су радно ангажовани
код превозника код кога је регистрован ред вожње,
7. оригинал извода лиценце за превоз.
У важећем и овереном ценовнику цене превоза морају бити у потпуности
усклађене са актом из члана 8. став 3. ове одлуке.
Члан 20.
Линијски превоз може се обављати као „БИС превоз“.
У аутобусу којим се обавља „БИС превоз“ морају се налазити документа из члана
19. ове Одлуке.
Члан 21.
Укрцавање и искрцавање путника у аутобус у линијском превозу врши се на
аутобуској станици и аутобуским стајалиштима која су унета у регистровани ред вожње.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза, или прописано обележена
површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавања
путника и утовара и истовара пртљага.
За коришћење аутобуског стајалишта не може се путницима и превозницима
наплаћивати накнада.
Члан 22.
Аутобуска стајалишта која се могу користити за градски, приградски и међумесни
превоз путника посебним актом утврђује Општинско веће на предлог Одељења уз
претходно прибављено мишљење Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Бачки Петровац, а који се после усвајања објављује у службеном листу
Општине Бачки Петровац.
Акт из става 1. овог члана којим се одређују аутобуска стајалишта за међумесни
превоз доноси се по претходно прибављеној сагласности надлежног Министарства за
послове саобраћаја.
Члан 23.
Сва аутобуска стајалишта која су одређена актом Општинског већа морају бити
видно обележена одговарајућом вертикалном саобраћајном сигнализацијом а на
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коловозу одговарајућом хоризонталном саобраћајном сигнализацијом у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији.
Аутобуско стајалиште мора имати надстрешницу, уздигнуту површину за путнике и
корпу за отпатке.
О постављању и одржавању саобраћајне сигнализације, као и надстрешнице,
корпе за отпатке, старају се надлежна комунална предузећа које је основала Скупштина
Општине Бачки Петровац по налогу надлежног Одељења Општинске управе.
Члан 24.
Аутобуско стајалиште на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза
јавног пута, осим када то није могуће због услова на терену.
Аутобуска стајалишта која се граде ван коловоза јавног пута, као и надстрешнице
могу се градити и постављати у складу са важећим законским и општинским прописима.
2. ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 25.
Ванлинијски превоз путника обавља се на основу путног листа и писменог уговора
закљученог између превозника и корисника превоза, односно привредног друштва, другог
правног лица или предузетника који посредује у закључивању уговора о превозу којим се
утврђује нарочито: превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем, време почетка
обављања превоза, места укрцавања и искрцавања путника и цена превоза.
Уговор из става 1. овог члана који је превозник закључио са физичким лицем, које
није предузетник, мора бити оверен код органа надлежног за оверу.
У ванлинијском превозу путника, превозник може за једну вожњу закључити само
један уговор, који мора бити нумерисан и закључен само са једним корисником.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само на
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана, на којима је дозвољено
заустављање и паркирање и могуће безбедно укрцавање и искрцавање.
Превозници који обављају ванлинијски превоз путника не могу укрцавати и
искрцавати путнике на аутобуским стајалиштима.
Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника мора бити сачињен
читко и закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре
постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту.
Члан 26.
У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз путника мора се налазити
примерак уговора на основу кога се обавља превоз, попуњен путни лист, уговор о раду
возача или потврда да је возач запослен код превозника, оригинал извода лиценце за
превоз и истакнут на предњој страни аутобуса натпис: „Ванлинијски превоз“.
Путни лист из става 1. овог члана мора бити попуњен читко, тачно и закључен и
оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре постављања аутобуса за
укрцавање путника у полазишту.
Забрањено је прецртавати и исправљати податке унете у путни лист.
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Путни лист из става 1. овог члана мора бити закључен и оверен посебно за сваку
вожњу садржану у уговору о превозу и у њему се не може налазити већи број имена
путника од броја расположивих места уписаних у собраћајној дозволи аутобуса.
3. ПОСЕБАН ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 27.
Посебан линијски превоз је превоз радника из места становања на посао и са
посла, као и ђака и студената из места становања до школе и из школе, са посебним
идентификационим возним исправама (недељна, месечна, годишња и сл.), који се обавља
на основу писменог уговора и списка путника и без примања других путника.
Закључивање уговора из става 1. овог члана са физичким лицем, које није
предузетник, није дозвољено.
Уговором из става 1. овог члана, који мора бити нумерисан, утврђује се нарочито
превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања и искрцавања
путника, план обављања превоза и цена превоза.
У свакој појединачној вожњи којом се извршава уговор о посебном линијском
превозу, аутобусом се могу превозити само радници, ђаци, односно студенти корисника
превоза са којим је закључен уговор (одређеног привредног субјекта, одређене
организације, одређене установе и др.)
Укрцавање и искрцавање путника у посебном линијском превозу врши се на
местима која су утврђена уговором из члана 1. овог члана.
Превозници који обављају посебан линијски превоз могу укрцавати и искрцавати
путнике на аутобуским стајалиштима.
Списак путника из става 1. овог члана на основу кога се мора бити попуњен читко,
тачно и закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника.
Члан 28.
У аутобусу којим се обавља посебан линијски превоз путника мора се налазити
примерак уговора на основу кога се обавља превоз, списак путника за сваку појединачну
вожњу којим се извршава уговор о посебном линијском превозу, уговор о раду возача или
потврда да је возач запослен код превозника, оригинал извода лиценце за превоз и
истакнут на предњој страни аутобуса натпис: „Посебан линијски превоз“.
Списак путника из става 1. овог члана мора бити попуњен читко, закључен и оверен
печатом и потписом овлашћеног лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање
путника у полазишту.
Превозник који је уговорио посебан линијски превоз дужан је да путницима
обезбеди индентификационе возне исправе.
Забрањено је превознику који обавља посебан линијски превоз да превози
путнике без индентификационих возних исправа.
Индентификациона возна исправа садржи нарочито име, презиме и фотографију
путника, као податке о личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок важења,
потпис и печат издаваоца возне исправе.
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III НАДЗОР

Члан 29.

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке и других аката донесених на
основу ове одлуке врши Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и
инспекцијске послове општине Бачки Петровац.
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши се путем општинског
саобраћајног инспектора (у даљем тексту: саобраћајни инспектор).
Члан 30.
Превозник и возач аутобуса су дужни да саобраћајном инспектору омогуће
неометано вршење послова, ставе на увид сва потребна документа, као и да у року који
инспектор одреди доставе потребну документацију и поступе по налогу инспектора.
Члан 31.
Саобраћајни инспектор овлашћен је да ради контроле превоза путника у друмском
саобраћају заустави и прегледа аутобусе на путу и другом месту на коме затекне аутобус
који је заустављен или паркиран.
Возач аутобуса је дужан да заустави возило, ако саобраћајни инспектор истакне
стоп таблицу и да му стави на увид тражену документацију и податке.
Члан 32.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор има права да:
1. прегледа аутобусе којима се обавља превоз у друмском саобраћају,
контролише прописану документацију за аутобусе (путне налоге, изводе
лиценце, уговоре о лизингу и закупу аутобуса, саобраћајне дозволе и другу
документацију за аутобусе којима се обавља превоз);
2. прегледа аутобуска стајалишта;
3. контролише регистроване редове вожње на основу којих се обавља домаћи
линијски превоз, уговоре о ванлинијском превозу са путним листовима,
уговоре о посебном линијском превозу са списковима путника и другу
документацију превозника у вези са обављањем делатности јавног
превоза;
4. утврђује индентитет превозника, посаде возила и других одговорних лица
за обављање превоза, контролом личних карата и других одговарајућих
исправа;
5. контролише превозна документа у обављању јавног превоза путника;
6. контролише превозне исправе корисника превоза;
7. наступи као анонимни корисник услуге (прикривени путник).
Члан 33.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен да:
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1. нареди отклањање недостатака у погледу начина обављања јавног превоза,
прописаних услова које мора да испуњава аутобуско стајалиште,
придржавања важећег реда вожње, извршавање задатака и послова
посаде аутобуса;
2. искључи аутобус домаћег превозника којим се превоз путника или лица
обавља противно одредбама ове Одлуке, одреди место паркирања и
одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 10 дана, а
у случају поновног искључивања аутобуса истог превозника, у трајању од 30
дана, о чему је дужан да без одлагања обавести Министарство унутрашњих
послова;
3. нареди превознику да у одређеном року отклони уочене недостатке и
неправилности у раду, ако превозник обавља превоз путника супротно
одредбама ове Одлуке;
4. издаје прекршајне налоге;
5. предузима друге мере и радње у складу са законом о превозу путника у
друмском саобраћају.
Члан 34.
Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба Општинском
већу Општине Бачки Петровац у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана одлаже извршења решења,
осим када се ради о предузимању хитних мера.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, односно друго правно лице ако:
1. поступа супротно одредбама члана 3. ове Одлуке;
2. поступа супротно одредбама члана 4. ове Одлуке;
3. поступа супротно одредбама члана 5. ове Одлуке;
4. поступа супротно одредбама члана 7. став 3. ове Одлуке;
5. поступа супротно одредбама члана 8. ове Одлуке;
6. поступа супротно одредбама члана 9. ове Одлуке;
7. поступа супротно одредбама члана 10. ове Одлуке;
8. поступа супротно одредбама члана 11. став 1.ове Одлуке;
9. поступа супротно одредбама члана 14. ове Одлуке;
10. поступа супротно одредбама члана 18. ове Одлуке;
11. поступа супротно одредбама члана 19. ове Одлуке;
12. поступа супротно одредбама члана 20. ове Одлуке;
13. поступа супротно одредбама члана 21. став 1. ове Одлуке;
14. поступа супротно одредбама члана 25. ове Одлуке;
15. поступа супротно одредбама члана 26. ове Одлуке;
16. поступа супротно одредбама члана 27. ове Одлуке;
17. поступа супротно одредбама члана 28. ове Одлуке;
18. поступа супротно одредбама члана 30. ове Одлуке;
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19. поступа супротно одредбама члана 31. став 2. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 4.000 динара казниће се и одговорно лице у
привредном друштву, односно друго правно лице, за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако поступи супротно одредбама става 1. тачке 1-19. овог члана.
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне
ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
Члан 36.
Новчаном казном у фиксном износу од 4.000 динара казниће се за прекршај возач
аутобуса ако:
1. поступа супротно одредбама члана 3. став 3. ове Одлуке;
2. поступа супротно одредбама члана 5. ове Одлуке;
3. поступа супротно одредбама члана 9. став 2. ове Одлуке;
4. поступа супротно одредбама члана 10. ове Одлуке, односно супротно
општим условима превоза;
5. поступа супротно одредбама члана 18. ове Одлуке;
6. поступа супротно одредбама члана 21. став 1. ове Одлуке;
7. поступа супротно одредбама члана 25. став 4. и 5. ове Одлуке;
8. поступа супротно одредбама члана 27. став 4. и 5. ове Одлуке;
9. поступа супротно одредбама члана 30. ове Одлуке;
10. поступа супротно одредбама члана 31. став 2. ове Одлуке;
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне
ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Превозник којем је поверено обављање градског и приградског линијског превоза
путника на територији општине Бачки Петровац, свој рад и пословање дужан је да усклади
са условима из ове Одлуке пре отпочињања обављања превоза путника.
Члан 38.
Све акте из надлежности Општинског већа чије је доношење предвиђено овом
Одлуком, Општинско веће ће донети у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
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Члан 39.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о превозу путника у
друмском саобраћају на територији општине Бачки Петровац (''Сл. лист општине Бачки
Петровац'' бр. 11/2012, 3/2015, 18/2016 и 1/2017).
Члан 40.
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: 011-15/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац
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27.

На основу члана 57. и 94. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон и 83/2018), члана 32. тачка 6. а у
вези члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 39. Закона о
прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) и члана 34. став
1. тачка 7. Статута општине Бачки Петровац („Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр.
1/2014-прeчишћени текст), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXVI седници
одржаној дана 27.03.2019. године донела је

О Д Л У К У
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин и ближи услови за обављање такси
превоза путника (у даљем тексту: такси превоз) на територији општине Бачки Петровац.
Члан 2.
Такси превоз је јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се
накнада обрачунава таксиметром.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз
као предузетник или као запослени код предузетника или привредног друштва.
Таксиметар је мерило које непрекидно, за време вожње или заустављања у току
вожње, аутоматски израчунава и показује цену вожње, у зависности од пређеног пута и
укупног трајања вожње.
Члан 3.
Такси превоз може да обавља привредно друштво или предузетник на основу
решења о одобравању такси превоза (у даљем тексту: одобрење) које издаје Одељење за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе
Општине Бачки Петровац, у оквиру дозвољеног броја такси возила.
Одобрење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру
привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превоз“ и који
испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа.
Члан 4.
Општинско веће општине Бачки Петровац, у складу са саобраћајно-техничким
условима, доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се
одређује и оптималан број такси возила.
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Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана дефинишу се у петогодишњем
периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког
регулисања саобраћаја на територији општине Бачки Петровац.
Општинско веће општине Бачки Петровац на основу програма из става 1. овог
члана доноси акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
1. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ СЕДИШТА
Члан 5.
Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на
територији Општине Бачки Петровац. У седишту се морају налазити пословне просторије у
којима се чувају основни пословни документи, посебно рачуноводствени документи,
документи о људским ресурсима и други документи битни за обављање делатности такси
превоза.
Услов у погледу седишта испуњава предузетник ако на територији Општине Бачки
Петровац има седиште и пребивалиште.
2. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ТАКСИ ВОЗАЧА
Члан 6.
Такси возач поред услова прописаних Законом о превозу путника у друмском
саобраћају, мора да испуњава и следеће услове:
• да има возачку дозволу „Б“ категорије;
• да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме
или звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена
стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или звање
возача специјалисте петог степена стручне спреме;
• да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање
пет година што се доказује потврдом издатом од стране послодавца или
уговором о раду закљученим у складу са законом који уређује ту област;
• да има уверење о здравственој способности за управљање моторним
возилом које је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно
занимање, које није старије од 3 године.
Такси возач не може бити лице које је осуђено на казну затвора дужу од две
године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности
јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде
што се доказује уверењем које није старије од шест месеци, као ни лице коме је изречена
заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера, што се
доказује уверењем које није старије од 30 дана.
Такси возач мора бити у радном односу код предузетника или привредног
друштва, односно да има закључен уговор о раду као и пријаву на обавезно социјално
осигурање (образац М).
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У предузетничкој радњи услове за такси возача мора да испуњава предузетник.
3. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ТАКСИ ВОЗИЛА
Члан 7.
Такси возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних Законом о
превозу путника у друмском саобраћају, мора да испуњава и следеће услове:
1) да је путничко возило у власништву, односно лизингу привредног друштва
или предузетника;
2) да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење
возача;
3) да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни;
4) да има клима уређај који није накнадно уграђен;
5) да размак осовина буде најмање 2.550 mm и запремине корисног
пртљажног простора најмање 350 l;
6) да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у
складу са законом којим се уређује метрологија и одлуком из члана 30. ове
Одлуке;
7) да је регистровано према месту седишта привредног друштва, односно
предузетника са регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи
латинична слова TX на задње две позиције;
8) да има кровну ознаку издату у складу са чланом 27. ове Одлуке;
9) да задовољава услове у погледу границе емисије издувних гасова
прописане Правилником о подели моторних и прикључних возила и
техничким условима за возила у саобраћају на путевима (најмање норма
„ЕУРО 3“);
10) да има ватрогасни апарат на лако уочљивом и приступачном месту са
важећом потврдом о контроли и исправности апарата;
11) да има атест о уградњи плинске инсталације која је уписана у саобраћајној
дозволи, уколико је возило на плински погон;
12) да је споља и изнутра чисто, без физичких оштећења и без рекламних
налепница на стакленим површинама;
13) да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
14) да се важећи оверени ценовник услуга налази у такси возилу истакнут на
видном месту за путника;
15) да је технички исправно, у складу са прописима.
4. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ УГЛЕДА
Члан 8.
Привредно друштво испуњава услов пословног угледа ако нема правноснажно
изречену заштитну меру забране вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају прописана законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се
уређују прекршаји, док траје изречена мера, што се доказује уверењем које није старије од
шест месеци.
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Предузетник испуњава услов пословног угледа ако нема правноснажну изречену
заштитну меру забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају
прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера, што се доказује
уверењем које није старије од шест месеци.
Привредно друштво или предузетник испуњава услов пословног угледа ако су
измирене пореске обавезе по основу регистроване делатности, што се доказује уверењем
које није старије од 30 дана.
Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се
неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3. овог члана.
III ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
1. ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 9.
Захтев за издавање одобрења подноси се Одељењу за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе Општине Бачки Петровац
(у даљем тексту: Одељење).
Одељење издаје одобрење за обављање такси превоза на територији Општине
Бачки Петровац ако је број возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја и
ако привредно друштво и предузетник испуњава услове из члана 3., 5., 6., 7. тачке 1)-5) и 8.
ове Одлуке.
Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 40 дана од дана пријема
одобрења пријави почетак обављања делатности органу надлежном за регистрацију
привредних субјеката као и да одељењу достави доказе о испуњености услова из члана 7.
тачке 6)-15), односно достави решење о испуњености услова за такси возило из члана 12.
ове Одлуке.
Одељење на основу издатог одобрења из став 2. овог члана издаје уверење које
садржи: марку, тип и број шасије возила, на основу кога се у складу са прописима којима
се уређује безбедност саобраћаја на путевима, издају регистарске таблице чија
регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције, према месту
седишта привредног друштва, односно предузетника.
Ако у остављеном року не буду достављени докази из става 3. овог члана,
Општинско веће укинуће одобрење на предлог Одељења.
Такси превознику који у остављеном року достави доказе из става 3. овог члана,
Одељење издаје такси дозволу за возача и такси дозволу за возило.
Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз на основу издатог
одобрења после издавања дозвола из става 6. овог члана.
Члан 10.
Одељење најмање једном у три године, врши проверу испуњености услова за
обављање такси превоза на територији општине Бачки Петровац.
Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки
од услова за обављање такси превоза, Општинско веће Општине Бачки Петровац укинуће
одобрење на предлог Одељења, с тим што се пре укидања одобрења одређује рок у коме
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је такси превозник дужан да достави доказе о испуњености прописаних услова, осим
доказа о чињеницама о којим се води службена евиденција.
Члан 11.
Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену може
да обавља такси превоз на основу новог одобрења које Одељење издаје на захтев правног
следбеника такси превозника, само ако су испуњени услови из члана 5., 6., 7. и 8. ове
Одлуке и ако је број возила који се уноси у ново одобрење у оквиру дозвољеног броја
такси возила.
2. ТАКСИ ДОЗВОЛЕ

Члан 12.

Такси дозвола за такси возило (прилог 1) је индентификациона исправа коју такси
возач носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев
овлашћеног лица и која садржи следеће податке:
• назив општине, грб Општине и натпис „Такси дозвола за такси возило“;
• евиденциони број;
• регистарску ознаку, марку и тип такси возила;
• број шасије такси возила;
• име, презиме, назив радње и седиште предузетника, односно назив и
седиште привредног друштва;
• период важења;
• датум издавања такси дозволе за такси возило;
• потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа.
Такси дозвола за такси возило се издаје са важношћу од три године од дана
издавања уз могућност њеног продужења.
Пре издавања такси дозволе за такси возило доноси се решење о испуњености
услова за такси возило по претходно извршеном прегледу такси возила од стране
општинског саобраћајног инспектора на захтев такси превозника а које важи три године.
Такси превозник је дужан да поднесе захтев за преглед такси возила најмање 30 дана пре
истека важности решења за такси возило.
Члан 13.
Такси дозвола за возача (прилог 2) је индентификациона исправа коју такси возач
носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев
овлашћеног лица и која садржи следеће податке:
• назив општине, грб Општине и натпис „Такси дозвола за такси возача“;
• евиденциони број;
• назив предузетника или привредног друштва код кога је такси возач
запослен;
• име, презиме и адреса такси возача;
• статус такси возача (предузетник или запослени);
• фотографију такси возача;
• јединствени матични број грађана такси возача (ЈМБГ);
• период важења;
• датум издавања такси дозволе за возача;
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• потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа.
Такси дозвола за такси возача се издаје са важношћу од три године од дана
издавања уз могућност њеног продужења на захтев такси превозника. Такси превозник је
дужан да поднесе захтев за продужење такси дозволе за возача најмање 30 дана пре
истека њене важности.
Члан 14.
Такси превозник дужан је да Одељењу, пријави сваку промену у погледу возила и
возача за које су издате одговарајуће такси дозволе, у року од 15 дана од дана настале
промене.
Члан 15.
Одељење води регистар такси превозника, такси возача, такси возила и кровних
ознака за свако возило за које је издата такси дозвола.
Регистар из става 1. овог члана садржи нарочито: пословно име, седиште и
матични број такси превозника, број и датум одобрења, име и презиме такси возача, као
податке о личности, број такси дозволе за возача, односно возило, број шасије и
регистарске таблице такси возила.
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 16.

Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној
површини које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем
путника.
Члан 17.
Локације такси стајалишта и број такси места на такси стајалишту одређује
Општинско веће на предлог Одељења уз претходно прибављено мишљење Савета за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Бачки Петровац.
Такси стајалиште се обележава хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом.
Хоризонталном саобраћајном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за
стајање возила, а истом бојом, уписује се ознака „TAXI“.
Такси стајалиште се обележава и вертикалном саобраћајном сигнализацијом:
„такси стајалиште“.
О постављању и одржавању саобраћајне сигнализације и одржавању коловозне
конструкције на такси стајалиштима, старају се надлежна комунална предузећа које је
основала Скупштина Општине Бачки Петровац по налогу надлежног Одељења Општинске
управе.
Члан 18.
Такси возачи су дужни да такси возила постављају на такси стајалишту према реду
доласка, у границама обележених места.
Такси возач је дужан да буде у свом такси возилу или у непосредној близини такси
возила за време док се оно налази на такси стајалишту.
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Такси возач је дужан да одмах по пријему путника напусти возилом такси
стајалиште.
Такси стајалиште могу да користе само такси превозници који имају одобрење за
обављање такси превоза.
Такси возач може да заустави такси возило на површини јавне намене, ако је
дошао по позиву путника, док чека долазак путника, у ком случају такси возач не сме
напустити такси возило.
V НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 19.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањенo је обављање
линијског превоза.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за
међумесни превоз.
Члан 20.
У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити:
• фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику;
• такси дозвола за возача;
• такси дозвола за возило;
• решење о испуњености услова за такси возило;
• ценовник истакнут на видно место за путника;
• уговор о раду возача запосленог код такси превозника као и копија пријаве
на обавезно социјално осигурање (М образац);
• доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног
случаја;
• обавештење Одељења општинске управе Општине Бачки Петровац о броју
телефона на који корисник такси превоза може изјавити притужбе на
пружену такси услугу;
• фотокопија решења АПР о обављању делатности;
• лекарско уверење о способности такси возача;
• оверен картон (потврду) о извршеном шестомесечном техничком прегледу
и истакнуту важећу налепницу о годишњој регистрацији;
• блок рачуна намењен за такси услуге.
Члан 21.
Такси возач може започети превоз:
• са такси стајалишта;
• са места које је одредио путник, ако на том месту није забрањено
заустављање или паркирање возила у складу са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима.
Услуга такси превоза који отпочиње са такси стајалишта пружа се возилом по
избору корисника превоза.
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Члан 22.
Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама расположивих
седишта и изврши вожњу до захтеваног одредишта.
Такси возач може одбити захтев за превозом ако се одредиште превоза не налази
на територији јединице локалне самоуправе за коју има одобрење.
Такси возач може одбити захтев за превозом ако оцени да је пртљаг путника такав
да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг кабаст или
тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно може изазвати преоптерећење
такси возила.
Под пртљагом сматра се кофер, путна торба, кофа, склопива инвалидска колица,
склопива колица за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су димензије веће од
40x20x55 cm, односно масе веће од 8 kg.
Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, актн ташна, преносиви рачунар,
кишобран, фотоапарат, штап за помоћ при кретању, штаке и сличне ствари које путник сам
чува, носи са собом и уноси у такси возило у простор за путнике.
Члан 23.
Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако то
није и најповољнија траса у погледу цене превоза, дужан је да препоручи повољнију трасу,
осим у случају када путник захтева одређену трасу.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан и чист, адекватно
одевен и обувен као и да не конзумира цигарете у такси возилу за време вожње и да није
под утицајем алкохола или опојних дрога.
За кршење забране пушења у такси возилу одговоран је такси возач.
Члан 24.
Такси возилом не могу се превозити деца млађа од шест година без пунолетног
пратиоца.
Такси возилом не могу се превозити посмртни остаци и угинуле животиње.
Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица која
могу запрљати или оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци, могу се
превозити такси возилом само уз сагласност такси возача.
У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз
путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг, осим уз сагласност такси
возача.
Члан 25.
У току такси превоза до места опредељења путника, такси возач може примити
друге путнике само уз сагласност путника који је започео коришћење такси превоза.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење превоза и
после места опредељења путника који је већ започео коришћење такси превоза, наставак
вожње се сматра започињањем коришћења такси превоза.
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Члан 26.
Такси превозник може да обавља такси превоз само на територији Општине Бачки
Петровац од које има издато одобрење.
Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко територије, односно
превоз који се завршава на територији јединице локалне самоуправе за коју нема
одобрење, ако је такси превоз започет на територији Општине Бачки Петровац која му је
издала одобрење.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана дужан је да одмах
по изласку путника из возила уклони кровну ознаку.
У случају када је потребно да истог путника врати, таксиметар мора бити укључен
све време чекања.
Такси превозницима који имају одобрење за обављање такси делатности издато у
другим јединицама локалне самоуправе, забрањено је отпочињање превоза путника,
односно пријем путника на територији Општине Бачки Петровац.
VI КРОВНА ОЗНАКА
Члан 27.
Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке која
има инсталирано осветљење и садржи обострано натпис „TAXI“, број кровне ознаке и
ознаку издаваоца кровне ознаке: назив Бачки Петровац као и грб Општине Бачки
Петровац.
Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје Одељење.
Кровна ознака је беле боје, дужине 460 mm, ширине 130 mm, висине 205 mm, са
обе стране истог изгледа.
Натпис TAXI је плаве боје, у 3D формату и налази се не средишњем доњем делу
кровне ознаке.
Број кровне ознаке је плаве боје, у 3D формату и налази се у доњем десном углу
кровне ознаке.
Грб оштине Бачки Петровац налази се на левој доњој страни и то са обе чеоне
стране.
Натпис Бачки Петровац је у црвеној боји исписан у два реда, у 3D формату и
налази се у горњем делу кровне ознаке.
Одељење кровну ознаку уступа на коришћење превознику без накнаде на реверс,
који на територији општине Бачки Петровац обавља делатност такси превоза.
У случају оштећења, односно губитка кровне ознаке, трошкове набавке нове
кровне ознаке сноси такси превозник.
Члан 28.
Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси возач је дужан да истакне
кровну ознаку.
Осветљење кровне ознаке мора бити искључено увек када је путник у возилу.
Такси превозник може такси возило користити за личне потребе, ако уклони
кровну ознаку. Кровна ознака за време док се возило користи за личне потребе, не сме се
налазити у делу возила намењеном путницима.
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Рекламни панои на крову такси возила могу се постављати у складу са прописима о
безбедности саобраћаја на путевима.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку.
Рекламне налепнице на бочним странама и вратима такси возила морају бити у
складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Забрањено је постављати рекламне паное и налепнице на којима се рекламира
услуга лица које не поседује одобрење, сагласност или други акт надлежног органа, ако је
одобрење, сагласност или други акт надлежног органа прописан као услов за обављање те
делатности.
VII ЦЕНА УСЛУГЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 29.
Такси тарифа је скуп јединичних цена за старт, пређени километар, време чекања,
долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се путници обавештавају
пре уласка у такси возило, а примењује се у зависности од доба дана или ноћи, од дана у
недељи (радни дан, недеља или државни празник) и подручја на коме се вожња обавља
(ужа или шира територија јединице локалне самоуправе и територије других јединица
локалне самоуправе) и која је учитана у мерни инструмент.
Члан 30.
Општинско веће на предлог Одељења утврђује и усклађује цену у оквиру такси
тарифе по којој се такси превоз путника мора обављати на територији Општине Бачки
Петровац, након прибављеног мишљења такси превозника.
Такси превозник је дужан да донесе ценовник, у складу са ценом из става 1. овог
члана, и да га достави Одељењу на оверу.
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са ценовником из става 2.
овог члана.
Измене цена услуге у оквиру такси тарифе вршиће се према потреби на предлог
такси превозника.
Члан 31.
Приликом обављања превоза мора бити укључен таксиметар, односно такси возач
је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар.
Такси превозник је дужан да за извршену услугу превоза наплати цену превоза у
износу који показује таксиметар у тренутку завршетка превоза.
Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за
обављени превоз, који садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију или
километражу и цену превоза.
Члан 32.
Ако више путника истовремено користи такси превоз до истог места опредељења,
накнаду за обављање такси превоза плаћају сви путници у једнаким деловима, према
износу који покаже таксиметар, осим уколико се путници другачије договоре.
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Када један од путника напусти возило и плати превоз, наставак вожње сматра се
новом вожњом и таксиметар се поново укључује.
Члан 33.
У случају када не може да изврши започети такси превоз због квара на возилу или
прекида саобраћаја, такси превозник дужан је да путнику обезбеди друго такси возило.
Такси возачу припада као накнада, износ који у моменту прекида такси превоза покаже
таксиметар, умањен за цену старта.
VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 34.
Такси превозник може привремено или трајно прекинути са обављањем
делатности такси превоза подношењем пријаве у регистру привредних субјеката.
Такси превозник је дужан да у року од три дана, од дана подношења захтева за
брисање из регистра Агенције за привредне регистре и по правноснажности решења о
брисању из регистра донетом по сили закона, Одељењу врати кровну ознаку и такси
дозволе, при чему се издаје потврда да су такси дозволе и кровна ознака враћене.
Такси превозник дужан је да Одељењу, пријави прекид обављања делатности у
року од два дана од дана пријаве у регистру привредних субјеката и врати кровну ознаку и
такси дозволе, при чему се издаје потврда да су такси дозволе и кровна ознака враћене.
За време трајања привременог прекида обављања делатности такси превоза такси
превозник не може да обавља такси превоз.
Члан 35.
Одобрење престаје да важи по сили закона:
1) брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних
субјеката;
2) променом седишта привредног друштва, односно седишта или
пребивалишта предузетника, на територију друге јединице локалне
самоуправе;
3) правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна
мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају,
прописана законом којим се уређују привредни преступи или законом
којим се уређују прекршаји;
4) правноснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера
забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају,
прописана законом којим се уређују прекршаји.
IX НАДЗОР

Члан 36.

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке и других аката донесених на
основу ове одлуке врши Одељење.
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Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши се путем општинског
саобраћајног инспектора (у даљем тексту: саобраћајни инспектор).
Члан 37.
Превозник и такси возач су дужни да саобраћајном инспектору омогуће неометано
вршење послова, ставе на увид сва потребна документа, као и да у року који инспектор
одреди доставе потребну документацију и поступе по налогу инспектора.
Члан 38.
Саобраћајни инспектор овлашћен је да ради контроле такси превоза заустави и
прегледа такси возило на путу и другом месту на коме затекне возило које је заустављено
или паркирано.
Такси возач је дужан да заустави возило, ако саобраћајни инспектор истакне стоп
таблицу и да му стави на увид тражену документацију.
Члан 39.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор има права да:
1. контролише да ли се такси превоз обавља у складу са прописима;
2. прегледа путничка возила којима се обавља такси превоз и контролише
потребну документацију за возила;
3. утврђује идентитет такси возача контролом личних карата и других
одговарајућих исправа;
4. контролише такси исправе и другу документацију која се односи на такси
превоз;
5. узима изјаве од возача, путника и других присутних и заинтересованих лица;
6. наступи као анонимни корисник услуге (прикривени путник).
Члан 40.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен да:
1. наложи отклањање недостатака у погледу испуњености прописаних услова за
обављање такси превоза;
2. привремено одузме такси дозволе којим је одобрено обављање делатности
такси превоза, до отклањања утврђене неправилности и изда потврду о
њиховом одузимању;
3. искључи возило којим се врши такси превоз супротно прописима, одреди
место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од 10 дана, а у случају поновног искључења возила истог такси
превозника, у трајању од 30 дана, о чему је дужан да без одлагања обавести
Министарство унутрашњих послова;
4. издаје прекршајне налоге;
5. предузима друге мере и радње у складу са законом о превозу путника у
друмском саобраћају.
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Члан 41.
Ако у вршењу послова инспекцијског надзора саобраћајни инспектор утврди да
лице које нема својство превозника, обавља такси превоз који је Законом о превозу
путника у друмском саобраћају забрањен, дужан је и овлашћен да искључи путничко
возило, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од 90 дана, као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка у складу
са законом.
Саобраћајни инспектор дужан је да без одлагања о предузетој мери из става 1.
овог члана обавести Министарство унутрашњих послова.
Члан 42.
Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба Општинском
већу Општине Бачки Петровац у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана одлаже извршења решења,
осим када се ради о предузимању хитних мера.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Новчаном казном у фиксном износу од 40.000 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, које обавља такси превоз ако:
1. поступи супротно одредбама члана 3. ове Одлуке;
2. такси возач не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;
3. такси возило не испуњава услове из члана 7. ове Одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 8. ове Одлуке;
5. не продужи рок важења такси дозволе за возило, по члану 12. ове Одлуке;
6. не продужи рок важења такси дозволе за возача по члану 13. ове Одлуке;
7. поступи супротно члану 14. ове Одлуке;
8. такси возач поступа супротно одредбама члана 18. ове Одлуке;
9. поступи супротно члану 19. ове Одлуке;
10. поступи супротно члану 20. ове Одлуке;
11. такси возач поступа супротно одредбама члана 21. ове Одлуке;
12. такси возач поступа супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
13. такси возач поступа супротно одредбама члана 23. ове Одлуке;
14. такси возач поступа супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
15. такси возач поступа супротно одредбама члана 25. ове Одлуке;
16. такси возач поступа супротно одредбама члана 26. ове Одлуке;
17. поступи супротно одредбама члана 27. ове Одлуке;
18. поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке;
19. поступи супротно одредбама члана 30. ове Одлуке;
20. такси возач поступа супротно одредбама члана 31. ове Одлуке;
21. поступи супротно одредбама члана 32. ове Одлуке;
22. поступи супротно одредбама члана 33. ове Одлуке;
23. поступи супротно одредбама члана 34. ове Одлуке;
24. поступи супротно одредбама члана 37. ове Одлуке;
25. такси возач поступа супротно одредбама члана 38. ове Одлуке.
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Новчаном казном у фиксном износу од 4.000 динара казниће се и одговорно лице у
привредном друштву за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај
предузетник који обавља такси превоз ако поступи супротно одредбама става 1. тачке 125. овог члана.
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне
ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
Члан 44.
Новчаном казном у фиксном износу од 4.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице - такси возач ако:
1. управља такси возилом супротно одредбама члана 6. ове Одлуке;
2. такси возач поступа супротно одредбама члана 12. ове Одлуке;
3. такси возач поступа супротно одредбама члана 13. ове Одлуке;
4. такси возач поступа супротно одредбама члана 18. ове Одлуке;
5. такси возач поступа супротно члану 19. ове Одлуке;
6. у возилу се не налазе документа прописана чланом 20. ове Одлуке;
7. такси возач поступа супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
8. такси возач поступа супротно одредбама члана 23. ове Одлуке;
9. такси возач поступа супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
10. такси возач поступа супротно одредбама члана 25. ове Одлуке;
11. такси возач поступа супротно одредбама члана 26. ове Одлуке;
12. такси возач поступа супротно одредбама члана 27. ове Одлуке;
13. такси возач поступа супротно одредбама члана 28. ове Одлуке;
14. такси возач поступа супротно одредбама члана 31. ове Одлуке;
15. такси возач поступа супротно одредбама члана 32. ове Одлуке;
16. такси возач поступа супротно одредбама члана 37. ове Одлуке;
17. такси возач поступа супротно одредбама члана 38. ове Одлуке.
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне
ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Општинско веће је дужно да Програм и акт из члана 4. ове Одлуке донесе у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Општинско веће је дужно да Одлуку из члана 30. ове Одлуке донесе у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 46.
Одељење ће у року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, спровести поступак
набавке кровних ознака прописане чланом 27. ове Одлуке.

Страна 90 од 133 29. марта 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

До окончања овог поступка, такси превозници ће користити сопствене „TAXI“
кровне ознаке.
Члан 47.
Такси превозници су дужни да своје пословање ускладе са одредбама ове Одлуке
најкасније до 31.12.2019. године.
Такси возач, који на дан ступања на снагу ове Одлуке има статус такси возача,
сматра се да испуњава услов у погледу поседовања возачке дозволе Б категорије,
прописаног образовања и радног искуства на пословима возача моторног возила од
најмање 5 година.
Захтеви поднети до ступања на снагу ове Одлуке решаваће се по одредбама
Одлуке о такси превозу путника на територији општине Бачки Петровац (''Сл. лист општине
Бачки Петровац'' бр. 3/2017 и 4/2018), осим захтева за издавање одобрења за обављање
такси превоза, на које ће се примењивати одредбе ове Одлуке.
Члан 48.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу путника на
територији општине Бачки Петровац (''Сл. лист општине Бачки Петровац'' бр. 3/2017 и
4/2018).
Члан 49.
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
Број: 011-16/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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Прилог 1: Изглед такси дозволе за такси возило

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНОСТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ __________
ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА:
Седиште предузетника:
Број шасије возила:
Регистарска ознака:
Марка такси возила:
Тип такси возила:
Период важења:
Дозвола издата: ____________

Руководилац одељења:
_________________________

Прилог 2: Изглед такси дозволе за такси возача

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНОСТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЛИКА

ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗАЧА
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ __________
ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА:
Статус такси возача:
Име и презиме такси возача:
Јединствени матични број такси возача:
Адреса становања такси возача:
Период важења:
Руководилац одељења:
Дозвола издата: ____________

_________________________
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Прилог 3: Изглед кровне ознаке, димензије и распоред елемената
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28.
На основу члана 2. став 3. тачка 7. Закона о комуналним делатностима (“Службени
гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 3. став 1. тачка 7. Одлуке о
комуналним делатностима („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 4/2018 и
9/2018), члана 189. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), Закона о прекршајима („Службени
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) и члана 34. став 1. тачка 14. Статута
општине Бачки Петровац (''Службени лист општине Бачки Петровац'' бр.1/2014 пречишћени текст), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXVI седници, одржаној
дана 27.03.2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији општине Бачки Петровац
(«Службени лист Општине Бачки Петровац», бр. 2/2015, 18/2016 и 1/2017) се врше следеће
измене и допуне:
У члану 7. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
«Посебна паркиралишта из става 1. овог члана морају имати на видном месту
истакнуто обавештење које садржи:
- о каквом се паркиралишту ради,
- начин наплате цене паркирања,
- цена паркирања.»
Члан 2.
Назив Одељка II: „УПРАВЉАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА“ мења се и гласи:
„УПРАВЉАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ, НАПЛАТА И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА“
Члан 3.
У члану 8. став 1. се брише.
Постојећи ставови 2. и 3. постају ставови 1. и 2.
Нови став 1. мења се и гласи:
„Паркиралишта се одређују Решењем Скупштине општине Бачки Петровац а на
основу пројектно-техничке документације у складу са прописима који уређују ову област.
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Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
Члан 9
„Послове управљања, уређивања, одржавања, наплате и коришћења јавних
паркиралишта врше надлежна јавна комунална предузећа по насељеним местима
општине Бачки Петровац на основу општинске одлуке којом се уређује и поверава
комунална делатност управљања јавним паркиралиштима.„
Члан 5.
У члану 11. речи: «Општинска управа, Одељење за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове» замењују се речима: «Јавна комунална
предузећа».
Члан 6.
У члану 13. у ставу 2. после речи; «дијализи» ставља се зарез и додају се речи: »као
и родитељу детета коме је мишљењем интерресорне комисије утврђена сметња у развоју
у виду оштећења вида, слуха, телесног инвалидитета, интелектуалног функционисања,
аутистичног спектра, поремећаја понашања и хиперактивног понашања.»
Члан 7.
После члана 15. додају се нови чланови 15.а, 15.б и 15.в, који гласе:
Члан 15.а
Корисник посебног јавног паркиралишта је обавезан да:
- плати коришћење паркинг места,
- користи паркинг место у складу са постављеним саобраћајним знаком и другом
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом којом је означено паркинг место.
Корисник плаћа услугу коришћења посебног паркиралишта унапред плаћањем цене
паркирања или електронским путем.
Члан 15.б
Контролу паркирања возила врше овлашћени контролори јавних комуналних
предузећа.
Контролори имају службену легитимацију и носе службена одела.
Изглед легитимације и службена одела контролора утврђује јавно комунално
предузеће.
Члан 15.в
Ако корисник јавног паркиралишта не плати цену паркирања, јавно комунално
предузеће ће покренути поступак наплате потраживања.
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Члан 8.
У члану 17. став 1. мења се и гласи:
«Надзор над спровођењем ове одлуке обављају јавна комунална предузећа а
инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке обавља Одељење за привреду,
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове преко саобраћајног и комуналног
инспектора (у даљем тексту: инспектор).»
Члан 9.
У члану 20. речи: «изрекне мандатну казну, поднесе захтев за вођење прекршајног
поступка» се замењују речима: «изда прекршајни налог».
Члан 10.
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
Број: 011-17/2019-02
Дана: 27.03.2019.године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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29.
На основу члана 21. став 2. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр.15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 и др) и члана 34. став 1. тачка 10. Статута
Општине Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
бр. 1/2014), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXVI седници, одржаној дана
27.03.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е од дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за
комуналне и стамбене послове „Комуналац” Маглић:
- др Рајко Перић из Маглића, Боре Продановића 14 (именован на предлог оснивача),
- Драган Ђајић из Маглића, Светозара Марковића 38 (именован на предлог
оснивача),
- Милан Медић из Маглића, Димитрија Туцовића 5/а (именован из реда запослених
у ЈП).
II
Овим Решењем отклањају се процесни недостаци Решења Скупштине Општине
Бачки Петровац о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП
„Комуналац“ Маглић бр. 011-76/2016-02 од 19.07.2016. године, у складу са Пресудом
Управног суда, Одељење у Новом Саду, број III-9 У 12129/16 од 08.02.2019. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Образложење
Пресудом Управног суда, Одељење у Новом Саду, број III-9 У 12129/16 од
08.02.2019. године уважена је тужба Драгана Ђајића из Маглића, Светозара Марковића 28,
поништено Решење Скупштине Општине Бачки Петровац о разрешењу чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић бр. 011-76/2016-02 од 19.07.2016.
године и предмет враћен надлежном органу на поновно одлучивање, уз образложење да
се у списима предмета не налази записник са седнице колегијалног органа који је донео
поништено решење, те су по оцени суда учињене битне повреде правила поступка,
прописане одредбама чланова 69. и 192. став 2. Закона о општем управном поступку,
будући да се без записника не може утврдити да ли је седница одржана, нити да ли је на
њој донета оспорена одлука. Стога је овај орган поступио по наведеној пресуди и донео
ново решење, водећи рачуна о правном схватању суда.
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Правни основ за доношење овог решења је члан 21. став 2. тачка 2. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да се председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор пропусти
да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним
понашањем, члан 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члан 34. тачка 10. Статута
Општине Бачки Петровац којим је прописано да Скупштина Општине Бачки Петровац
именује и разрешава чланове Надзорног одбора организација и служби чији је оснивач
Општина Бачки Петровац.
Дана 07.07.2016.године на седници Општинског већа Општине Бачки Петровац
након разматрања петомесечног Извештаја о раду за период од 01.01.2016. до
31.05.2016.године, Прихода и расхода за период од 01.01.-31.05.2016.године, Програма
пословања за 2016.годину и Програма планираних инвестиција и радова на одржавању
ЈКП „Комуналац“ Маглић донет је једногласно Закључак посл. број 016-4/211-2016 где су
чланови Општинског већа предложили разрешење чланова Надзорног одбора и
именовање нових чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Маглић како би се изменио
односно унапредио начин рада пословања овог предузећа .
Општинско веће сматра да су у периоду од 2013. године до 31.05.2016. године цене
комуналних услуга формиране супротно начелима за одређивање цена комуналних
услуга из члана 25. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник“, бр. 88/2011).
Одлукама о ценама комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Маглић утврђене су различите
цене комуналних услуга за различите категорије потрошача (домаћинства, односно
физичка лица и правна лица и предузетници) при чему комунално предузеће није
доказало да је имало различите трошкове обезбеђивања комуналних услуга. Примера
ради цена пијаће воде за домаћинства, односно за физичка лица је одлуком јавног
предузећа број 291/13 одређена у висини од 35,55 динара, док је цена исте комуналне
услуге за правна лица и предузетнике одређена у висини од 86,66 динара, што значи да би
такво одређивање цена било законито трошкови обезбеђивања ове комуналне услуге за
правна лица и предузетнике би морали бити већи за више 100% у односу на трошкове
обезбеђивања ове комуналне услуге за домаћинства, за шта нису пружени никакви
докази. Ноторна је чињеница да су трошкови обезбеђивања ове комуналне услуге за све
категорије потрошача мање – више исти, због чега је овакво одређивање цена комуналних
очигледно незаконито. Услед оваквог поступања чланова надзорног одбора сасвим
сигурно је за јавно предузеће наступила штета у виду изгубљене добити коју би јавно
предузеће по редовном току ствари остварило да су цене комуналних услуга законито
одређене.
Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Маглић је био свестан или је морао бити свестан
наведених чињеница, али је без обзира на то пропустио да предузме одговарајуће мере из
својих надлежности, због чега је Општинско веће Општине Бачки Петровац и предложило
разрешење истог.
Имајући у виду све наведено одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Поука о правном средству: Ово Решење је коначно. Против овог Решења се може
покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана
пријема Решења.
Доставити:
1. др Рајко Перић из Маглића, Боре Продановића 14,
2. Драган Ђајић из Маглића, Светозара Марковића 38,
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3. Милан Медић из Маглића, Димитрија Туцовића 5/а,
4. Архиви 2X.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-18/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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30.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XXVI седници одржаној дана 27.03.2019. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН И ПРОГРАМ
СЛОВАЧКОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ПОЗОРИШТА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План и програм Словачког војвођанског позоришта
за 2019. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Словачког војвођанског
позоришта на седници одржаној 14.02.2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-19/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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31.
На основу члана 34. став 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XXVI седници одржаној 27.03.2019. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА
БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“, СА П.О БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План рада Библиотеке „Штефан Хомола“,са п.о.
Бачки Петровац за 2019. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Библиотеке
„Штефан Хомола“, са п.о. Бачки Петровцу, на седници одржаној дана 25.02.2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-20/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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32.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XXVI седници, одржаној 27.03.2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ,
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План рада Туристичке организације Општине Бачки
Петровац за 2019. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Туристичке
организације Општине Бачки Петровац на седници одржаној дана 26.02.2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-21/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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33.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XXVI седници, одржаној дана 27.03.2019. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Годишњи план Центра за социјални рад Општине
Бачки Петровац за 2019. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Центра за
социјални рад Општине Бачки Петровац, на седници одржаној дана 26.02.2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-22/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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34.
На основу чл. 35. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр.
62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и чл. 34. т. 33. Статута Општине
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XXVI седници одржаној дана 27.03.2019. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – К.О. КУЛПИН
I
Ана Крајновић, рођ. Струхар, дипл. прав. из Маглића, раније из Бачког Петровца,
разрешава се од дужности заменика председника Комисије за спровођење поступка
комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Кулпин, закључно са даном
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: 011-23/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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35.
На основу чл. 35. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр.
62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и чл. 34. т. 33. Статута Општине
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XXVI седници одржаној дана 27.03.2019. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – К.О. КУЛПИН
I
Павел Северињи, мастер правник из Бачког Петровца, Фискултурна 20, именује се
за заменика председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у
Општини Бачки Петровац – к.о. Кулпин, 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: 011-24/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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36.
На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр.
24/2011), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 34. тачка 10. Статута Општине
Бачки Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXVI седници одржаној дана 27.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
БОГДАНА КОБИЛАРОВ из Бачког Петровца, Сватоплукова 2а, РАЗРЕШАВА СЕ од
дужности члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,
представника локалне самоуправе, због одласка у иностранство на рад, закључно са
даном доношења овог решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-25/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДН ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан
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37.
На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр.
24/2011), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 34. тачка 10. Статута Општине
Бачки Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XXVI седници одржаној дана 27.03.2018.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
ТАТЈАНА ШУКИЋ из Бачког Петровца, Партизанска 15, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана
Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, као представник
локалне самоуправе, почев од 28.03.2019. године.
II
Мандат именоване траје до истека мандата осталих чланова Надзорног одбора
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, који су на ову дужност именовани
Решењем Скупштине Општине Бачки Петровац бр. 011-127/2016-02 од 29.09.2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-26/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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38.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и
члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој XXVI
седници одржаној 27.03.2019. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
Р а з р е ш а в а с е од дужности члана Комисије за буџет и финансије
-

Др Рајко Перић, из Маглића,

који је на исту изабран од стране Скупштине општине Бачки Петровац Решењем бр. 01147/2016-02, од 24.06.2016. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
12/2016).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-27/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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39.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и
члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој XXVI
седници одржаној 27.03.2019. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
У Комисију за буџет и финансије, као нови члан и м е н у ј е с е
-

НЕБОЈША МАРУШИЋ, из Маглића, Ул. Маршала Тита 63 (СПС) а уместо Рајка
Перића из Маглића.
II

Мандат новом члану Комисије за буџет и финансије траје до истека мандата
осталих чланова овог сталног радног тела Скупштине општине Бачки Петровац а који су на
ову дужност именовани Решењем Скупштине општине Бачки Петровац бр. 011 – 47/2016 –
02 од 24.06.2016. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-28/2019-02
Дана: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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40.
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, 113/2017 и 95/2018 ) и члана 13. Одлуке о буџету Општине
Бачки Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2018 ),
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 80. Седници одржаној дана
14.03.2019. године, једногласно је донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2019.
годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15, програмска активност 06020009 – Текућа буџетска резерва, позиција 38/0, економска класификација 49912 - Текућа
буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба средстава у износу 100.000,00 динара за
повећање позиције 131 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 09 – Основно
образовање и васпитање, програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа,
ек. класификација 463 – Трансферима осталим нивоима власти, за обезбеђивање
средстава за исплату безбедносне службе у ОШ „Јан Чајак“, за месец фебруар и март 2019.
године.
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: 016-4/57-2019
Датум: 14.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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41.
На основу члана 22. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/12, 14/15 и 68/15),а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе
уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”,број 83/15), и
члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/08, 5/09, 1/15,13/16, 6/17), начелник Општинске
управе Општине Бачки Петровац, доноси

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
I ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење
поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Општинске управе Општине Бачки
Петровац.
Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних
набавки у складу са законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а
нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин
одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и
истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин
извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и
контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.
Правилником се уређују и набавке добара или услуга или извођења радова, на које
се не примењују прописи којима се уређују јавне набавке.
II ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Примена
Члан 2.
Овај правилник је намењен свим организационим јединицама као и запосленима
унутар Општинске управе Општине Бачки Петровац, који су у складу са важећом
регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у планирање набавки, спровођење
поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.
Руководиоци организационих јединица су у обавези да упознају своје запослене са
обавезама, правилима, начином поступања прописаним правилником.
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Појмови
Члан 3.
Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или извођења
радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и овим правилником.
Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, који је такође
потребан за обављање делатности општинске управе, а на коју се не примењују
одредбе Закона.
Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне
набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку;
израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда
уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су
повезани са поступком јавне набавке.
План јавних набавки је годишњи план јавних набавки наручиоца које ће
наручилац спроводити у току календарске године и који садржи податке из члана 51.
Закона и подзаконског акта којим се уређује форма плана јавних набавки и начин
објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки.
Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или
извођењерадова.
Добављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о
јавнојнабавци.
Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској
форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за предмет
има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.
Уговор о јавној набавци (у даљем тексту : уговор) се закључује након спроведеног
отвореног и рестриктивног поступка, а може да се закључи и након спроведеног
квалификационог поступка, преговарачког поступка са објављивањем позива за
подношење понуда, преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, конкурентног дијалога, конкурса за дизајн и поступка јавне набавке мале
вредности, ако су за то испуњени Законом прописани услови.
Циљеви правилника
Члан 4.
Циљ правилника је да се набавке спроводе у складу са Законом, да се обезбеди
једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискриминације, да се
обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у
складу са објективним потребама Општинске управе.
Општи циљеви овог правилника су:

1) јасно и прецизно уређивање и усклађивање обављања свих послова јавних
набавки, а нарочито планирања, спровођења поступка и праћења извршења
уговора о јавним набавкама;
2) утврђивање обавезе писане комуникације у поступку јавне набавке и у вези са
обављањем послова јавних набавки;
3) евидентирање свих радњи и аката током планирања, спровођења поступка и
извршења уговора о јавним набавкама;
4) уређивање овлашћења и одговорности у свим фазама јавних набавки;
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5) контрола планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки;
6) дефинисање услова и начина професионализације и усавршавања запослених који
обављају послове јавних набавки, са циљем правилног, ефикасног и економичног
обављања послова из области јавних набавки;
7) дефинисање општих мера за спречавање корупције у јавним набавкама.
III

НАЧИН ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ
Члан 5.

Правилником се уређују поступак планирања набавки, рокови израде и доношења
плана јавних набавки и измена плана јавних набавки, овлашћења и одговорност
организационих јединица, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања
од значаја за поступак планирања набавки.
Члан 6.
План јавних набавки доноси се на годишњем нивоу и садржи обавезне елементе
одређене Законом и подзаконским актом.
План јавних набавки доноси Општинско веће Општине Бачки Петровац до 31.
јануара за текућу годину.
Поред плана јавних набавки из става 1. овог члана, наручилац посебно планира и
набавке на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона,
односно припрема посебан план изузетих набавки који садржи податке о укупној
вредности набавки по сваком основу за изузеће.
Критеријуми за планирање набавки
Члан 7.
Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су:
да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности
да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају
стварним потребама наручиоца;
3) да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а
имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту (цена и
остали условинабавке);
4) да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и
каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;
5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су
предности и недостаци тих решења у односу напостојеће;
6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом
добара (дневно, месечно, квартално, годишње исл.);
7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и
закљученим уговорима;
8) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу
на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће
опреме исл.;

1)
2)
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трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови
употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);
10) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке, као и трошкови
алтернативних решења.

9)

Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и
утврђивање стварних потреба
Члан 8.
Запослени који обавља послове јавних набавки, које је уједно лице задужено за
координацију поступка планирања (у даљем тексту: носилац планирања), пре почетка
поступка пријављивања потреба за предметима набавки, доставља руководиоцима
служби у електронској форми инструкције за прикупљање и достављање тражених
података.
Инструкције се дају у форми која треба да обезбеди све податке који су носиоцу
планирања потребни да би сачинио јединствени план набавки наручиоца и извештај о
извршењу плана.
Члан 9.
Поступак планирања почиње утврђивањем стварних потреба за предметима
набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга и које су у
складу са постављеним циљевима.
Стварне потребе за добрима, услугама и радовима које треба набавити,
руководиоци служби у сарадњи са запосленима у својим службама одређују у складу са
критеријумима за планирање набавки из члана 7.
Члан 10.
Проверу да ли су исказане потребе у складу са критеријумима за планирање
набавки врши носилац планирања.
Након извршене провере, руководиоци служби се обавештавају о свим уоченим
неслагањима потреба са критеријумима за планирање набавки.
Члан 11.
Након пријема обавештења из члана 10. Правилника, руководиоци одељења врше
неопходне исправке и утврђују стварну потребу за сваку појединачну набавку, о чему
обавештавају носиоца планирања.
Правила и начин одређивања предмета набавке и техничких спецификација
предмета набавке
Члан 12.
Предмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са
Законом и Општим речником набавки.
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Техничким спецификацијама се предмет набавке одређује у складу са Законом и
критеријумима за планирање набавки, тако да се предмет набавке опише на једноставан,
јасан, објективан, разумљив и логично структуиран начин.
Правила и начин одређивања процењене вредности набавке
Члан 13.
Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама
утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства
у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта.
Приликом одређивања процењене вредности јавне набавке не може се
одређивати процењена вредност јавне набавке, нити се може делити истоврсна јавна
набавка на више набавки с намером избегавања примене Закона или правила
одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке.
Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему исти
понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне.
Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке
Члан 14.
Одељења Општинске управе испитују и истражују тржиште сваког појединачног
предмета набавке, и то тако што: испитују степен развијености тржишта, упоређују цене
више потенцијалних понуђача, прате квалитет, период гаранције, начин и трошкове
одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за
задовољавање потреба наручиоца на другачији начин и др.
Испитивање и истраживање тржишта врши се на неки од следећих начина:
- испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће
информације и базе података о добављачима и уговорима);
- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки,
сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних
информација о тржишним кретањима...);
- испитивање искустава других наручилаца;
- примарно сакупљање података
- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.
Одређивање одговарајуће врсте поступка и утврђивање истоврсности добара,
услуга и радова
Члан 15.
Носилац планирања, након утврђивања списка свих предмета набавки, одређује
укупну процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу наручиоца.
Носилац планирања одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, у складу са
укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу са другим
одредбама Закона.
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У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, носилац планирања
обједињује сва истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год је то
могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања.
Начин одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује
Члан 16.
Руководиоци одељења одређују период на који се уговор о јавној набавци
закључује, у складу са важећим прописима и реалним потребама наручиоца, начелом
економичности и ефикасности, а као резултат истраживања тржишта сваког предмета
набавке.
Одређивање динамике покретања поступка набавке
Члан 17.
Динамику покретања поступака набавки одређује носилац планирања, у складу са
претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у
виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне
рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту
права.
Испитивање оправданости резервисане јавне набавке
Члан 18.
Руководиоци одељења, као резултат истраживања тржишта сваког предмета
набавке, одређују да ли је оправдано спровести резервисану јавну набавку.
Испитивање оправданости заједничког спровођења јавне набавке
Члан 19.
Носилац планирања одређује да ли је оправдано заједничко спровођење јавне
набавке, имајући у виду резултате истраживања тржишта сваког предмета набавке и
потребе наручиоца.
Израда и доношење планана бавки
Члан 20.
Поступак планирања, припреме, израде и доношења годишњег плана набавки се
спроводи истовремено са израдом и доношењем буџета/финансијског плана и коригује се
у складу са евентуалним ребалансом буџета и изменама предложеног финансијског плана.
Активности у вези израде и доношења плана набавки се планирају тако да прате
припрему и доношење буџета / финансијског плана.
Обавезе и овлашћења (одговорности) учесника у планирању су дефинисани тако што у
предвиђеном року:
− носилац планирања израђује и доставља инструкције за планирање свим одељењима
општинске управе за пријављивање потреба и обавештава организационе јединице о
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−

−

−
−
−

−

року за пријављивање потреба до 31.октобра;
Руководиоци одељења утврђују и исказују потребе за предметима набавки
(организационе јединице морају доставити описе предмета набавки, количине,
процену вредности набавке, као и образложења која су од значаја за оцену
оправданости, процену приоритета набавке, као и одређивање врсте поступка набавке)
и достављају носиоцу планирања документ са исказаним потребама до 15.новембра;
носилац планирања проверава исказане потребе (врши формалну, рачунску и логичку
контролу предложених предмета, количина, процењене вредности, приоритета
набавки као и осталих података, и предлаже њихове исправке) и о томе обавештава
одељења општинске управе до 20. новембра;
Руководиоци одељења врше неопходне исправке и утврђују стварне потребе за
предметима набавки, и достављају документ носиоцу планирања до 25.новембра;
носилац планирања обједињује потребе на нивоу наручиоца и доставља документ
запосленом који обавља послове из области финансија (удаљем тексту: лице задужено
за контролу) до 30.новембра;
Лице задужено за контролу разматра усклађеност пријављених потреба предмета
набавки са стварним потребама наручиоца, а пре свега са стратешким приоритетима,
усвојеним оперативним циљевима иодобреним пројектима и оцењује оправданост
пријављених потреба. Лице задужено за контролу може од учесника у планирању и
носиоца планирања захтевати додатна објашњења и измене планираних предмета
набавке, количина, процењене вредности, редоследа приоритета и др. до 5. децембра;
након усаглашавања са препорукама, носилац планирања сачињава Нацрт плана
набавки на нивоу наручиоца, у складу са Законом и подзаконским актом до 10.
децембра;

Нацрт плана јавних набавки се доставља одељењу за за буџет, финансије и пореску
администрацијуу чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија који разматра
усаглашеност Нацрта плана јавних набавки са расположивим средствима из финансијског
плана и Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац и обавештава Руководиоца наручиоца и
организациону јединицу задужену за контролу, о потреби усклађивања до 31. децембра.
Усаглашавање са финансијским планом и израда Предлога плана набавки
Члан 21.
Обавезе и овлашћења учесника у планирању у овој фази су дефинисани тако што у
предвиђеном року:
− носилац планирања на основу реда приоритета набавки, критеријума и мерила
унапред одређених инструкцијама за планирање, доставља руководиоцима одељења
образложени предлог потребних корекција Нацрта плана јавних набавки ради
усклађивања са финансијским планом и Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац до
5.јануара;
− руководиоци одељења достављају предлоге корекција Нацрта плана јавних набавки
носиоцу планирања до 10. јануара;
− носилац планирања уноси корекције Нацрта плана јавних набавки и након усклађивања
са финансијским планом, припрема Предлог плана јавних набавки који доставља
руководиоцу наручиоца.
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Члан 22.
Општинско веће Општине Бачки Петровац доноси План јавних набавки после
усвајања Финансијског плана и буџета општине Бачки Петровац, а најкасније до 31.
јануара.
Члан 23.
План јавних набавки носилац планирања објављује на Порталу јавних набавки у
року од десет дана од дана доношења, и истовремено доставља руководиоцима одељења
и лицу задуженом за контролу.
Члан 24.
Измене и допуне плана јавних набавки доносе се у поступку који је прописан за
доношење плана јавних набавки иносилац планирања их објављујена Порталу јавних
набавки у року од десет дана од дана доношења.
Надзор над извршењем плана набавки
Члан 25.
Носилац планирања и учесници у планирању у делу који су планирали су дужни да
прате извршење плана набавки по различитим критеријумима (позицији плана, предмету
набавке, врсти поступка, броју закључених уговора, добављачима, реализацији и важењу
појединачних уговора и сл.).
Носилац планирања, у склопу инструкција за планирање, треба да пружи упутство
руководиоцима одељења у вези са начином и роковима за праћења и достављања
података о извршењу плана набавки, за одређене предмете набавки.
Праћење реализације омогућава анализу остварених резултата, прецизније и
сигурније планирање у будућем периоду, те повећање ефикасности и квалитета пословних
процеса уз уштеде које произилазе из професионалног приступа процесу осмишљеног
планирања.
Извештај о извршењу плана набавки
Члан 26.
Носилац планирања, у склопу инструкција за планирање, даје и упутство за
праћење и достављање података о извршењу плана набавки.
Руководиоци одељења, у складу са датим инструкцијама, достављају носиоцу
планирања податке о реализацији плана за одређене врсте поступака до 15. фебруара.
Носилац планирања, на основу достављених података о праћењу реализације
плана осталих учесника у планирању,сачињава предлог извештаја о извршењу плана
набавки за претходну годину, у складу са Законом и подзаконским актом до 28. фебруара.
Предлог извештаја о извршењу плана, носилац планирања доставља лицу
задуженом за контролу, након чијих препорука врши неопходна усклађивања до 10.
марта.
Носилац планирања сачињава коначан извештај о извршењу плана набавки
најкасније до 31. марта текуће за претходну годину..
Носилац планирања извештај из става 1. овог члана доставља свим руководиоцима
одељења и лицу задуженом за контролу.
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IV

ЦИЉЕВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 27.
У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке,
који се односе на:
1) целисходност и оправданост јавне набавке – прибављање добара, услуга или радова
одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба
наручиоца на ефикасан, економичан и ефективанначин;
2) економично и ефикасно трошење јавних средстава – принцип „вредност за новац“,
односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по
најповољнијој цени;
3) ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и
однос између планираних и остварених ефеката одређене набавке;
4) транспарентно трошење јавних средстава;
5) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке;
6) заштиту животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности;
7) благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе несметаног
одвијања процеса рада наручиоца и благовременог задовољавања потреба осталих
корисника.
V ДОСТАВЉАЊЕ, ПРИЈЕМ И ПИСМЕНА
КОМУНИКАЦИЈА У ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 28.
Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у
вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки (планирање,
спровођење поступка и извршење уговора о јавној набавци), обавља се преко писарнице,
у којој се пошта прима, отвара и прегледа, заводи, распоређује и доставља запосленима.
Експедиција је део писарнице у којој се пошта прима од организационих јединица
ради отпремања за земљу и иностранство и води евиденција о отпремљеној пошти.
Члан 29.
У писарници пошту прима запослени задужен за пријем поште, у складу с
распоредом радног времена.
Примљена пошта заводи се у одговарајућој евиденцији истог дана кад је
примљена и под датумом под којим је примљена и одмах се доставља урад.
Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у
тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени или допуни понуде, обавезно се
мора назначити датум и тачно време пријема.
Уколико запослени из става 1. овог члана утврди неправилности приликом пријема
понуде дужан је да о томе сачини белешку и достави је лицу за јавне набавке, односно
Комисији за јавне набавке.
Примљене понуде чува у писарници по правилима канцеларијског пословања у
затвореним ковертама до момента предаје Комисији за јавну набавку.
Пријем понуда потврђује се потписом члана комисије односно његовог заменика и
евидентира по правилима канцеларијског пословања.
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Запослени у писарници, као и сви запослени који су имали увид у податке о
достављеним понудама, дужни су да чувају као пословну тајну имена заинтересованих
лица, понуђача, подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно
пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Члан 30.
Електронску пошту друга лица достављају на и-мејл адресе које су одређене за
пријем поште у електронском облику или на други начин, у складу са законом или
посебним прописом.
Ако се при пријему, прегледу или отварању електронске поште утврде
неправилности или други разлози који онемогућавају поступање по овој пошти (нпр.
недостатак основних података за идентификацију пошиљаоца – имена и презимена или
адресе, немогућност приступа садржају поруке, формат поруке који није прописан, подаци
који недостају и сл.), та пошта се преко и-мејл налога враћа пошиљаоцу, уз навођење
разлога враћања.
Потврда о пријему електронске поште издаје се коришћењем и-мејл налога
(корисничке адресе) или на други погодан начин.
Члан 31.
Сва акта у поступку јавне набавке потписује Председник Општине Бачки Петровац,
изузев аката које у складу са одредбама Закона потписује комисија за јавну набавку.
VI

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за покретање поступка јавне набавке
Члан 32.
Захтев за покретање поступка јавне набавке подноси одељење које је корисник
набавке, односно одељење које је овлашћено за подношење захтева (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев из става 1. овог члана подноси се уколико је јавна набавка предвиђена
Планом јавних набавки наручиоца. за текућу годину.
Захтев из става 1. овог члана подноси се лицу задуженом за спровођење поступака
јавних набавки (у даљем тексту: служба набавке), у року за покретање поступка који је
одређен Планом јавних набавки.
Подносилац захтева подноси захтев из става 1. Овог члана, на обрасцу који чини
саставни део овог правилника.
Подносилац захтева дужан је да одреди предмет јавне набавке, процењену
вредност, техничке спецификације, квалитет, количину и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, техничке прописе и
стандарде који се примењују, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и слично, одржавање, гарантни рок, тако да не користи
дискриминаторске услове и техничке спецификације.
Подносилац захтева доставља и податке о лицу из области која је предмет јавне
набавке задуженом за израду Техничке спецификације и предвиђени број узорака.
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Члан 33.
Подносилац захтева уз захтев за покретање поступка јавне набавке, доставља
образложење за покретање преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и потребне доказе, уколико сматра да су испуњени Законом
прописани услови за покретање ове врсте поступка.
Лице за јавне набавке упућује Управи за јавне набавке захтев за добијање
мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда, о чему обавештава подносиоца захтева.
Члан 34.
По пријему захтева за покретање поступка јавне набавке, лице за јавне набавке
дужно је да провери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна
набавка предвиђена Планом јавних набавки наручиоца.
Уколико поднети захтев садржи недостатке, односно не садржи све потребне
елементе,исти се без одлагања враћа подносиоцу захтева на исправку и допуну, која мора
бити учињена у најкраћем могућем року.
Уколико поднети захтев садржи све неопходне елементе, захтев се доставља на
одобрење овлашћеном лицу наручиоца, који потписује и оверава поднети захтев.
Начин поступања по одобреном захтеву за покретање поступка јавне набавке
Члан 35.
На основу одобреног захтева, лице за јавне набавке без одлагања сачињава
предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог решења о образовању
комисије за јавну набавку, односно решења о именовању службеника за јавне набавке,
односно лица запосленог на пословима јавних набавки, осим уколико сложеност предмета
јавне набавке захтева учешће и других стручних лица, а који садрже све потребне
елементе прописане Законом.
Образац одлуке и образац решења из става 1. овог члана чине саставни део овог
правилника.
Одлука и решење из става 1. овог члана се, заједно са захтевом за покретање
поступка јавне набавке и осталом пратећом документацијом, достављају Председнику
општине Бачки Петровац на потпис.
Начин именовања чланова комисије за јавну набавку, односно лица која спроводе
поступак јавне набавке
Члан 36.
Комисија за јавну набавку има најмање три члана од којих је један службеник за
јавне набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године.
Решењем се именују и заменици чланова комисије.
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У поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена
вредност већа од троструког износа вредности горњег лимита јавне набавке мале
вредности, службеник за јавне набавке мора бити члан Комисије.
За члана комисије може бити именован службеник за јавне набавке и у
поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена вредност мања
од вредности утврђене ставом 3. овог члана.
Чланови комисије именују се из реда запослених.
За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно образовање
из области из које је предмет јавне набавке.
Ако наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање из
области из које је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати лице које није
запослено код наручиоца.
У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за предмет
јавне набавке.
Након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.
Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе
поступак јавне набавке
Члан 37.
Сва одељења Општинске управе дужна су да у оквиру своје надлежности пруже
стручну помоћ комисији.
У случају потребе за стручном помоћи, комисија се писаним путем обраћа
надлежној организационој јединици.
Одељење од којег је затражена стручна помоћ комисије, дужно је да писаним
путем одговори на захтев комисије, у року који одређује комисија, а у складу са
прописаним роковима за поступање.
Уколико одељење не одговори комисији или не одговори у року, комисија
обавештава начелника, који ће предузети све потребне мере предвиђене позитивним
прописима за непоштовање радних обавеза.
Начин поступања у току израде конкурсне документације
Члан 38.
Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију, на начин утврђен
Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на
основу исте могу да припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.
Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане подзаконским
актом којим су уређени обавезни елементи конкурсне документације у поступцима јавних
набавки.
Комисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о
покретању поступка и решењем којим је образована, спроведе све радње потребне за
реализацију јавне набавке.
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Додатне информације или појашњења и измене и допуне конкурсне документације
Члан 39.
Додатне информације или појашњења и потребне измене и допуне конкурсне
документације, сачињава комисија за јавну набавку.
Објављивање у поступку јавне набавке
Члан 40.
Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у
поступку јавне набавке врши лице за јавне набавке за потребе комисије за јавну набавку, у
складу са Законом.
Отварање понуда
Члан 41.
На поступак отварања понуда примењују се прописи којима се уређују јавне
набавке.
Отварање понуда се спроводи на месту и у време који су наведени у позиву за
подношење понуда, као и у конкурсној документацији.
Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то
потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим
се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим
се уређује тајност података.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представник понуђача који учeствуje у пoступку oтвaрaњa пoнудa имa прaвo дa
приликoм oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o
oтвaрaњу пoнудa.
Приликом отварања понуда комисија сачињава записник, који садржи податке
предвиђене Законом.
Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници
понуђача, који преузимају примерак записника, а понуђачима који нису учествовали у
поступку отварања понуда доставља се записник у року од три дана од дана отварања.
Начин поступања у фази стручне оцене понуда
Члан 42.
Комисија за јавну набавку је дужна да, након отварања понуда, приступи стручној
оцени понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачини
извештај о стручној оцени понуда.
Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке:
1) предмет јавне набавке;
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију;
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3) основне податке о понуђачима;
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;
5)
ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење – начин на који је утврђена та цена;
6) начин примене методологије доделе пондера;
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео даће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.
Образац извештаја је саставни део овог правилника.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.
Доношење одлуке у поступку
Члан 43.
У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, комисија за јавну набавку
припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног
споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, односно предлог одлуке о
признавању квалификације, који мора бити образложен и мора да садржи нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.
Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се Председнику општине на
потписивање.
Потписана одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца у року од три дана од дана доношења.
Начин поступања у току закључивања уговора
Члан 44.
По истеку рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава о додели
уговора, односно одлука о закључењу оквирног споразума, те уколико у року
предвиђеним Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права
одбачен или одбијен, лице за јавне набавке сачињава предлог уговора, односно оквирног
споразума, а исти мора одговарати моделу из конкурсне документације, те исти доставља
Председнику општине на потпис, који га потписује у року не дужем од пет дана.
Уговор се сачињава у довољном броју примерака, у зависности од предмета јавне
набавке.
Након потписивања уговора, лице за јавне набавке доставља примерке уговора на
потписивање другој уговорној страни.
Потписани примерак уговора доставља се руководиоцу одељења које је корисник
конкретне јавне набавке, лицу за јавне набавке, лицу за контролу и одељењу за финансије
и буџет.
Поступање у случају подношења захтева за заштиту права
Члан 45.
Комисија поступа по пријему захтева за заштиту права, у складу са Законом. У
случају потребе за стручном помоћи, комисија поступа у складу са чланом 37. Правилника.
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VII ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 46.
Лице за јавне набавке координира радом комисија за јавне набавке, пружа стручну
помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са
спровођењем поступка јавне набавке.
За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и
доношење одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су:
Председник општине, руководилац одељења, лице за јавне набавке и комисија за јавну
набавку.
Акте у поступку јавне набавке сачињава лице за јавне набавке, а комисија за јавну
набавку сачињава конкурсну документацију, записник о отварању понуда и извештај о
стручној оцени понуда.
Носилац планирања и подносилац захтева за јавну набавку, одређују обликовање
јавне набавке по партијама.
Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује комисија зајавну
набавку.
Техничке спецификације предмета јавне набавке одређује руководилац одељења
које је корисник конкретне јавне набавке и одговоран је за исте, а дужан је да потпише
сваку страницу техничких спецификација и да је потом достави на одобравање.
Техничке спецификације, као обавезан део конкурсне документације, треба да
буду одређене на начин који ће омогућити задовољавање стварних потреба наручиоца и
истовремено омогући широком кругу понуђача да поднесу одговарајуће понуде.
Комисија може извршити измене техничких спецификација, уз претходно
прибављену сагласност подносиоца захтева.
Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за
доделу пондера за сваки елемент критеријума, начин описивања и вредновања елемената
критеријума у конкурсној документацији, утврђује комисија, узимајући у обзир врсту,
техничку сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.
Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши подносилац
захтева за покретање поступка јавне набавке и комисија.
Модел уговора сачињава комисија, а уколико модел уговора који комисија
припрема као саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања,
комисија може захтевати стручну помоћ организационих јединица.
У поступку заштите права поступа комисија за набавку, која може захтевати стручну
помоћ лица правне и осталих струка када је то потребно. Ако је захтев за заштиту права
уредан, благовремен и изјављен од стране овлашћеног лица, комисија за јавну набавку је
дужна да на основу чињеничног стања, у име и за рачун наручиоца одлучи по поднетом
захтеву, тако што са примљеним захтевом за заштиту права предузима радње на начин, у
роковима у складу поступком који је прописан Законом.
За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је Председник
општине, руководиоци одељења и лице за јавне набавке.
Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши лице за јавне набавке.
Служба набавке извештаје доставља након потписивања од стране овлашћеног лица.
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VIII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 47.
Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом,
уз обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.
У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у поступку,
техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује
учешће што већег броја понуђача и подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију
међу понуђачима.
У циљу обезбеђивања конкуренције, у поступку јавне набавке мале вредности
позив може да се упути на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца
способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се
упућује, увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која су према сазнањима
наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.
У случају набавки на које се Закон не примењује позив се упућује,увек ако је то
могуће,на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да
изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.
До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне
набавке, долази се истраживањем тржишта на начин одређен у делу планирања набавки.
IX НАЧИН ПОСТУПАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ
ПОВЕРЉИВОСТИ
Члан 48.
Лице за јавне набавке, чланови комисије, као и сви запослени који су имали увид у
податке о понуђачима садржане у понуди које је као поверљиве, у складу са Законом,
понуђач означио у понуди, дужни су да исте чувају као поверљиве и одбију давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Понуде и сва документација из поступка набавке, чувају се код лица за јавне
набавке које је дужно да предузме све мере у циљу заштите података у складу са законом.
Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у
припреми конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова,
забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са
јавном набавком.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, да одбије давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и чува
као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
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Одређивање поверљивости
Члан 49.
У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података
који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну
у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у
смислу закона којим се уређује тајност података.
За одређивање поверљивости података одговоран је начелник општинске управе.
Лице за јавне набавке, за сваку конкретну набавку приликом достављања
члановима комисије решења о именовању комисије, доставља и информацију о
поверљивим подацима.
Комисија је дужна да поступа са поверљивим подацима у складу са Законом.
X НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА СВИХ РАДЊИИАКАТА, ЧУВАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА И ДОБАВЉАЧА
Члан 50.
Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања,
спровођења поступка и извршења јавне набавке, да чува сву документацију везану за
јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива,
најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о
јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка и да води
евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача.
Лице за јавне набавке је дужно да прикупља и евидентира податке о поступцима
јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да Управи за јавне
набавке доставља тромесечни извештај електронским путем најкасније до 10-ог у месецу
који следи по истеку тромесечја, у складу са Законом.
Тромесечни извештај из става 1. овог члана потписује начелник или лице које
оновласти.
Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о обустави
поступка, целокупна документација чува се у служби за јавне набавке.
Лице за јавне набавке води евиденцију свих закључених уговора о јавним
набавкама и евиденцију добављача, у писаној и/или електронској форми.
XI

НАБАВКЕНА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 51.

На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена
вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара, општинска управа није дужна да
примењује одредбе закона којим је уређује материја јавних набавки.
У циљу обезбеђивања конкуренције, за износ јавне набавке већи од 200.000,00
динара наручилац је дужан да упути позив за понуду, увек ако је то могуће,на адресе
најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према
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сазнањима наручиоца способна да изврше набавку.
Председник Општине може уместо закључења уговора набавци, најповољнијем
понуђачу издати наруџбеницу.
XII КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 52.
Контролу јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује врши интерни
ревизор.
Контролу јавних набавки могу вршити руководилац Одељења за финансије и
запослени који имају стручна знања из области предмета набавке и области пословања
наручиоца (правне, економске, грађевинске, електро струке, информационе технологије
и др).
Интерни ревизор самостално и независно спроводи контролу планирања,
спровођења и извршења јавних набавки, а у обављању својих послова поступа одговорно,
објективно, стручно, поштујући принципе поверљивости података.
Члан 53.
Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у
поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, а
посебно целисходност планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и
делатности наручиоца, критеријуме за сачињавање техничке спецификације, начин
испитивања тржишта, оправданост критеријума за доделу уговора, извршење
уговора,квалитет испоручених добара и пружених услуга, односно изведених радова,
стање залиха и начин коришћења добара и услуга.
Члан 54.
Контрола јавних набавки (даље: контрола) се спроводи у складу са донетим
годишњим планом рада који одобрава председник Општине.
Члан 55.
У току вршења контроле јавних набавки, организационе јединице су дужне да
доставе организационој јединици задуженој за контролу јавних набавки тражене
информације и документа која су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у
реалном року који одреди организациона јединица задужена за контролу јавних набавки,
а који омогућава организационој јединици да припреми и достави тражену документацију
или информације.
Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем.
XIII НАЧИН ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Правила за достављање уговора и потребне документације
унутар наручиоца
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Члан 56.
Лице за јавне набавке непосредно по закључењу уговора о јавној набавци, уговор
доставља:
- одељењу у општинској управи која је учествовало у предлагању конкретне јавне набавке
и која ће пратити извршење уговора;
- одељењу за финансије и буџет у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија;
- другим одељењима које могу бити укључене у праћење извршења уговора, које су
корисници испоручених добара, пружених услуга или изведених радова или на чије ће
активности утицати извршење уговора.
Правила комуникације са другом уговорном страном
у вези са извршењем уговора
Члан 57.
Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној
набавци одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште
или факсом.
Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној
набавци може вршити само лице које је овлашћено од стране Председника Опшине.
Одређивање лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама
Члан 58.
Председник Општине, на предлог руководиоца одељења које је учествовало у
предлагању конкретне јавне набавке, одређује лице које ће вршити квантитативни и
квалитативни пријем добара, услуга или радова, односно које ће вршити остале потребне
радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.
Пријем добара, услуга и радова може се вршити и комисијски.
Комисију решењем именује председник из става 1. овог члана.
Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара,
пружених услуга или изведених радова
Члан 59.
Лице које је одређено да врши квантитативни и квалитативни пријем добара,
услуга или радова, проверава:
- да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара
уговореном;
- да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова
одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким
спецификацијама и понудом.
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Правила за потписивање докумената о извршеном пријему добара,
услуга или радова
Члан 60.
Лице, које је одређено да врши квантитативни и квалитативни пријем добара,
услуга или радова, сачињава:
- записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се
потврђује пријем одређене количине и тражене врсте и квалитета добара, услуга или
радова, као и пријем неопходне документације (уговор, отпремница, улазни рачун и сл.),
у свему према уговореном.
Код набавки добара код којих је уговорена сукцесивна испорука, лице задужено за
квантитативни и квалитативни пријем, својим потписом на отпремници потврђује да су
испоручена добра, у свему према уговореном.
Записници се потписују од стране запосленог из става 1. овог члана и овлашћеног
представника друге уговорне стране и сачињавају се у два истоветна примерка, од чега по
један примерак задржава свака уговорна страна.
Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора
Члан 61.
У случају када лице које је именовано да врши радње у вези са праћењем
извршења уговора о јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не
одговара уговореном, оно не сачињава/ју записник о квантитативном пријему и
записник о квалитативном пријему, већ сачињава и потписује рекламациони записник, у
коме наводи у чему испорука није у складу са уговореним.
Лице за јавне набавке рекламациони записник доставља другој уговорној страни
рекламациони записник и даље поступа поводом рекламације у вези са извршењем
уговора.
Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом којим се
уређују облигациони односи и другим прописима који уређују ову област.
Правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање
Члан 62.
Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актима и
истог дана се достављају запосленом који обавља послове из области финансија, осим
оних рачуна који су насловљени на одељење које је предложило конкретну јавну набавку
и која учествује у праћењу извршења уговора о јавној набавци, када се ти рачуни примају
на начин утврђен у ставу 5. овог члана.
После пријема рачуна за испоручена добра, пружене услуге или изведене радове,
запослени који обавља послове из области финансија контролише постојање обавезних
података на рачуну који су прописани законом, а код увоза добара и комплетност
документације о извршеном увозу, као и уговорене рокове и услове плаћања.
Ако рачун не садржи све податке прописане законом или ако документација о
извршеном увозу није комплетна, запослени који обавља послове из области финансија
враћа рачун издаваоцу рачуна.
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Након описане контроле, рачун се без одлагања доставља одељењу које је
предложило јавну набавку које је учествовало у праћењу извршења уговора о јавној
набавци, ради контроле података који се односе на врсту, количину, квалитет и цене
добара, услуга или радова. После контроле ових података, на рачуну се потписују
запослени који је у складу са писаним налогом извршио квантитативни и квалитативни
пријем добара, услуга или радова и руководилац одељења, чиме потврђују тачност тих
података. Овај рачун се након тога доставља запосленом који обавља послове из области
финансија.
Када се рачун прими у одељење које је предложило конкретну јавну набавку и које
учествује у праћењу извршења уговора о јавној набавци – контрола и потписивање тог
рачуна спроводи се одмах, на описан начин, и доставља се запосленом који обавља
послове финансија, који накнадно врши контролу из става 2. овог члана.
У случају да се контролом из става 4. овог члана утврди неисправност рачуна– он се
оспорава, уз сачињавање службене белешке у којој се наводе разлози тог оспоравања и
коју потписује руководилац одељења које је предложило конкретну јавну набавку.Ова се
белешка доставља запосленом који обавља послове финансија, ради рекламације
издаваоцу тог рачуна.
Након извршене контроле и комплетирања пратеће документације за плаћање,
запослени који обавља послове из области финансија рачун обрађује и доставља на
плаћање одељењу за финансије и буџет, у чијем су делокругу послови рачуноводства и
финансија.
Правила поступка реализације
уговорених средстава финансијског обезбеђења и уговорених пенала
Члан 63.
У случају када утврди разлоге за реализацију уговорених средстава финансијског
обезбеђења или уговорених пенала, одељење које је предложило конкретну јавну
набавку и које учествује у праћењу извршења уговора о јавној набавци, о томе без
одлагања обавештава лице за јавне набавке, уз достављање потребних образложења и
доказа.
Лице за јавне набавке у сарадњи са лицима правне струке проверава испуњеност
услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђењаи пенала и, уколико
су за то испуњени услови, обавештава одељење за финансије и буџет, у чијем су делокругу
послови рачуноводства и финансија, како би се извршила реализација уговорених
средстава финансијског обезбеђења, односно како би се наплатили пенали, у складу са
важећим прописима.
Правила стављања добара на располагање корисницима унутар наручиоца
Члан 64.
Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа

– требовање.

Добра се додељују на коришћење на основу личног задужења запосленог
средствима која само онкористи.
Добра која су додељена на коришћење одељењу, као организационој јединици, за
обављање послова из њеног делокруга а нису погодна за лично задужење, евидентирају
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се по припадности организационој јединици, на основу задужења руководиоца Одељења.
Правила поступања у вези са изменом уговора
Члан 65.
Руководилац одељења која прати извршење конкретног уговора о јавној набавци,
у случају потребе за изменом уговора о јавној набавци, о томе обавештава лице за јавне
набавке.
Уколико друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, одељење
или лице које прати извршење конкретног уговора о јавној набавци овај захтев заједно са
својим мишљењем о потреби и оправданости захтеваних измена, доставља лицу за јавне
набавке.
Лице за јавне набавке најпре проверава да ли су испуњени законом прописани
услови за измену уговора о јавној набавци.
Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној
набавци, лице за јавне набавке израђује предлог одлуке о измени уговора и предлог
анекса уговора, које доставља на потпис Председнику Општине.
Лице за јавне набавке у року од три дана од дана доношења одлуку објављује на
Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року
Члан 66.
Одељење које прати извршење конкретног уговора о јавној набавци, у случају
потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава другу уговорну
страну.
Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складуса
уговором, одељење које прати извршење конкретног уговора о јавној набавци о томе
обавештава лице за јавне набавке.
Лице за јавне набавке проверава испуњеност услова за реализацију уговореног
средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и, уколико су
за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови
рачуноводства и финансија, која реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року.
Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора
Члан 67.
Одељење која прати извршење конкретног уговора о јавној набавци, сачињава
извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи:
- опис тока извршења уговора;
- укупну реализовану вредност уговора;
- уочене проблеме током извршења уговора;
- евентуалне предлоге за побољшање.
Извештај о свим уговорима који су реализовани у том тромесечју одељење из
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става 1. овог члана доставља лицу за јавне набавке најкасније до 5. у месецу који следи по
истеку тромесечја.
XIV УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ
ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 68
Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који
обављају послове јавних набавки
XV ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 69
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења, а објавиће
се у Службеном листу општине Бачки Петровац.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи ПРАВИЛНИК о ближем
уређивању поступка јавне набавке у Општинској управи Општине Бачки Петровац
(Службени лист општине Бачки Петровац број 8 од 30. новембра 2018 године).
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