
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 

                                            Општине  Бачки Петровац 

 

 

Број: 2                                             Бачки Петровац                        

Година: LV                                                       06. марта 2019. године 

 

 

 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

    

I    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

3. -  Програм рада Скупштине општине Бачки петровац за 2019. годину, 

 

4. -  Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, 

 

5. -  Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију 

општине Бачки Петровац, 

 

6. - Решење о давању сагласности на План и програм  рада Музеја  

војвођанских Словака за 2019. годину, 

 

7. -  Решење о разрешењу  члана Управног одбора Центра за социјални рад 

општине  Бачки Петровац, 

 

8. -  Решење о именовању  члана Управног одбора Центра за социјални рад 

општине  Бачки Петровац, 

 

 

II  ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

9. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске  резерве,  број 016-4/281-

2018,  

 

10. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске  резерве,  број 016-4/282-

2018, 

 

11. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске  резерве,  број 016-4/283-

2018, 

 

12. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске  резерве,  број 016-4/284-

2018, 

 



13. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске  резерве,  број 016-4/286-

2018, 

 

14. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске  резерве,  број 016-4/287-

2018, 

 

15. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске  резерве,  број 016-4/43-

2019, 

 

16. -  Решење  о повећању  апропријације,  број 016-4/44-2019, 

 

17. -  Решење  о повећању  апропријације,  број 016-4/45-2019, 

 

18. -  Програм мониторинга буке на  територији општине Бачки Петровац за 

2019-2020. годину, 

 

19. -  Програм праћења квалитета површинских вода на територији општине 

Бачки  Петровац за 2019-2020. годину. 
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   3. 

На основу члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и члана 101. став 1. Пословника 
Скупштине општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
3/2014), Скупштина  општине Бачки Петровац на својој XXV седници, одржаној дана 
04.03.2019. године, д о н е л а   је   о к в и р н и   

 
 

П Р О Г Р А М    Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 

ЗА  2 0 1 9.  ГОДИНУ 
 
I 
 

 При доношењу овог оквирног Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац 
за 2019. годину, полазило се од следећих чињеница: 

- да се рад Скупштине општине у текућој години усмери на основна питања 
друштвеног живота и рада грађана у Општини Бачки Петровац, у оквиру 
послова локалне самоуправе а која проистичу из одредби Закона о локалној 
самоуправи, осталих законских прописа и Статута Општине Бачки Петровац; 

- да кроз своје активности Скупштина општине најнепосредније остварује 
уставне и законске поставке о локалној самоуправи, са приоритетима на 
конкретном решавању актуелних питања из комуналне области и других 
области од најнепосреднијег интереса за грађане општине; 

- да се у рад Скупштине општине укључују и друга питања и материјали из којих 
произилази потреба да Скупштина општине предузима конкретне мере и 
активности у остваривању актуелних задатака произашлих из текућих потреба у 
пракси; 

- да се активностима органа општине - Скупштине општине, Општинског већа, 
председника општине и Општинске управе обезбеди спровођење Устава, 
закона, других прописа и општих аката, чије извршавање је поверено општини 
као и извршавање прописа и општих аката општине. 

 
II 
 

 У 2019. години Скупштина општине ће разматрати и одлучивати о следећим 
питањима:  
 
 I КВАРТАЛ: 
 

1. Доношење Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2019. 
годину. 
     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине 
општине и Општинског већа, одборници, установе, јавне службе, организације и  јавна 
предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац. 
     Предлагач: председник Скупштине општине. 
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2. Разматрање годишњих Извештаја о раду и финансијском пословању за 2018. 

годину установа, јавних служби и организација, чији је оснивач Општина Бачки 
Петровац, и то: 
 а.) Позоришта „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ из Бачког Петровца, 
 б.) Библиотеке „ŠTEFAN HOMOLA“ у Бачком Петровцу, 
 ц.) Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац, 
 д.) Здравствене установе Дом здравља „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ Бачки Петровац, 
 е.) Туристичке организације Општине Бачки Петровац, 
 ф.) Музеја војвођанских Словака. 
      Обрађивач: установе, јавне службе и организације чији је оснивач Општина 
Бачки Петровац. 
      Предлагач: Општинско веће. 
 

3. Разматрање годишњих Извештаја о раду и финансијском пословању за 2018. 
годину јавних комуналних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, и то: 
 а.) ЈКП „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац, 

б.) ЈП за КСП „КОМУНАЛАЦ“ Маглић, 
 Обрађивач:  Јавна комунална предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац. 
 Предлагач: Општинско веће. 
 

4. Разматрање Извештаја о раду за 2018. годину: 
а.) председника Општине Бачки Петровац, 
б.) Општинског већа Општине Бачки Петровац, 

 ц.) Општинске управе Општине Бачки Петровац, 
 д.) Правобранилаштва Општине Бачки Петровац. 
      Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – организационе 
јединице и службе Општинске управе и Павобранилаштво Општине Бачки Петровац. 
      Предлагач: Општинско веће. 
 

5. Разматрање Извештаја о раду посебних радних тела Скупштине општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, и то: 
 а.) Савета за младе; 
 б.) Савета за родну равноправност; 
 ц.) Савета за здравље Општине Бачки Петровац; 
 д.) Савета за међунационалне односе у Општини Бачки Петровац; 
      Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине 
општине и Општинског већа. 
      Предлагачи: Савет за младе, Савет за родну равноправност, Савет за здравље 
Општине Бачки Петровац, Савет за међунационалне односе у Општини Бачки Петровац. 
 
 6. Разматрање Програма рада Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац 
за 2019. годину те давање сагласности на исти. 
     Обрађивач: Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац.  
                   Предлагач: Општинско веће. 
 

7. Разматрање годишњег Извештаја о раду д.о.о. “Пословни и иновативни центар 
Бачки Петровац – Podnikateľské a inovačné cetrum Báčsky Petrovec – Business & innovation 
centre Bački Petrovac“, за 2018. годину. 
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    Обрађивач: Надлежни органи д.о.о. ПИЦ и Општинска управа Општине Бачки 

Петровац – Одељење за привреду, урбанизам и комунално-стамбене и инспекцијске 
послове. 

    Предлагач: Општинско веће. 
 

8. Разматрање Информација о раду и активностима Месних заједница са 
територије Општине Бачки Петровац у 2018. години. 
      Обрађивач: Месне заједнице са територије Општине Бачки Петровац. 
      Предлагач: Општинско веће. 
 

9. Разматрање Информације о раду и стању безбедности на подручју Полицијске 
станице Бачки Петровац за 2018. годину. 
     Обрађивач: МУП РС, ПУ Нови Сад, Полицијска станица у Бачком Петровцу. 
     Предлагач: Општинско веће. 
 
 10. Разматрање Извештаја о ревизији правилности пословања Општине Бачки 
Петровац за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад 
одобрених апропријација, спровођење поступка јавних набавки и расходе за запослене. 
      Обрађивач: Државна ревизорска институција. 
      Предлагач: Општинско веће. 
 
 11. Разматрање Извештаја о ревизији правилности пословања Предшколске 
установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за 2017. годину у делу који се односи на 
преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступка јавних 
набавки и расходе за запослене. 
      Обрађивач: Државна ревизорска институција. 
      Предлагач:  Општинско веће. 
 
 12. Разматрање Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности 
пословања Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац за 2017. годину. 
                  Обрађивач: Државна ревизорска институција. 
       Предлагач: Општинско веће. 
 
 13. Разматрање и доношење новог Статута Општине Бачки Петровац. 
     Обрађивач: Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају 
дужности и службених аката и Радна група Општинског већа Општине Бачки Петровац за 
израду нацрта Статута Општине Бачки Петровац. 
     Предлагач: Општинско веће. 
 
 14. Разматрање и доношење Пословника Скупштине општине Бачки Петровац. 
      Обрађивач: Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају 
дужности и службених аката и Служба Скупштине општине и Општинског већа. 
      Предлагач: председник Скупштине општине Бачки Петровац. 
 
 15. Усаглашавање општих аката Општине Бачки Петровац са одредбама Закона о 
локалној самоуправи и одредбама новог Статута Општине Бачки Петровац. 
      Обрађивач: Надлежна одељења и службе Општинске управе Општине Бачки 
Петровац. 
      Предлагач: Општинско веће. 
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 16. Информација о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, на територији  Општине Бачки Петровац, за 2018. годину.  
    Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и Комисија за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки 
Петровац. 
    Предлагач: Општинско веће. 
 

17. Разматрање наративног и финансијског Извештаја о спроведеним пројектним 
активностима у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на 
територији Општине Бачки Петровац а које су суфинансиране из буџета Општине Бачки 
Петровац у 2018. години. 
     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу 
управу, друштвене службе и опште заједничке послове и председник општине. 

    Предлагач: Општинско веће. 
 

18. Разматрање и доношење Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2019. годину. 
     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и Комисија за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки 
Петровац. 
     Предлагач: Општинско веће. 
 
  II КВАРТАЛ: 
 

19. Информација о збивањима у области културе, о манифестацијама одржаним 
на територији Општине Бачки Петровац  те о  раду организација и друштава у области 
културе у 2018. години. 
     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу 
управу, друштвене службе и опште заједничке послове, у сарадњи са организацијама и 
друштвима у области културе и Матице словачке у Србији. 
     Предлагач:  Општинско веће. 
 
 20. Информација о стању у области спорта и физичке културе на територији 
Општине Бачки Петровац у 2018. години. 
     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу 
управу, друштвене службе и опште заједничке послове, организације у области спорта и 
физичке културе те Месне заједнице са територије општине.  
      Предлагач:  Општинско веће. 
 

21. Разматрање Извештаја о реализацији Стратешког плана развоја Општине 
Бачки Петровац. 

     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац. 
     Предлагач: Општинско веће. 
 
22. Разматрање Извештаја о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне 

књиге о непокретностима и правима над њима по одредбама Закона о јавној својини. 
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      Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет, 

финанфинансије и пореску администрацију и Правобранилаштво Општине Бачки 
Петровац. 
                  Предлагач: Општинско веће. 
 

23. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 
Општине Бачки Петровац за 2018. годину. 

     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац и Општински штаб за 
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац. 
                Предлагач: Општинско веће. 
 
 24. Разматрање и доношење Годишњег програма рада Општинског штаба за 
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац за 2019. годину. 

     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац и Општински штаб за 
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац. 
                Предлагач: Општинско веће. 
 
 25. Избор и разрешавање чланова  појединих сталних и посебних радних тела 
Скупштине општине Бачки Петровац. 
      Обрађивач: Надлежни предлагачи те Комисија за кадровска питања и радне 
односе. 
      Предлагач: Општинско веће и Комисија за кадровска питања и радне односе.  
 

26. Именовање и разрешавање чланова управних и надзорних одбора те 
директора установа, јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је 
оснивач Општина Бачки Петровац. 
       Обрађивач: Надлежни органи јавних предузећа, установа, институција 
и организација где је оснивач Општина Бачки Петровац, Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац (за 
директора у јавним предузећима) и Општинска управа Општине Бачки Петровац. 
       Предлагач: Општинско веће и Комисија за кадровска питања и радне односе. 
 
 27. Разматрање Извештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки 
Петровац за 2019. годину – I и II квартал. 

      Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Служба Скупштине 
општине и Општинског већа. 
                 Предлагач: председник СО-е и Служба Скупштине општине и Општинског већа. 
 
 28. Доношење Одлуке о  Завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за 
2018. годину. 

      Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за 
буџет, финансије и пореску администрацију. 
       Предлагач: Општинско веће. 
 

29. Доношење одлука у вези имовинско – правних предмета. 
       Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за буџет, 
финансије и пореску администрацију. 
       Предлагач: Општинско веће. 
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 III КВАРТАЛ: 
 
 30. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац за 
период јануар – јун 2019. године. 
       Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет, 
финансије и пореску администрацију. 
                  Предлагач: Општинско веће. 
 
 31. Разматрање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на 
подручју Општине Бачки Петровац.  

       Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и тело за 
координацију безбедности саобраћаја на путевима при  Општинском већу Општине Бачки 
Петровац. 
        Предлагач: Општинско веће. 
 

32. Разматрање Извештаја о реализацији постављених задатака из Плана 
интегритета Општине Бачки Петровац за период 2016 – 2019. 

      Обрађивач: начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац и 
руководиоци појединих Одељења и Служби Општинске управе Општине Бачки Петровац. 

      Предлагач: Општинско веће. 
 
33. Разматрање Извештаја о реализацији појединих мера из Локалног антико- 

рупцијског плана за Општину Бачки Петровац. 
       Обрађивач: руководиоци органa Општине Бачки Петровац, службеници и 
намештеници у Општинској управи Општине Бачки Петровац те поједина радна тела СО-е 
Бачки Петровац и Општинског већа Општине Бачки Петровац. 
       Предлагач: Општинско веће. 
 
 34. Информација о васпитно – образовном раду Предшколске установе 
„Вчиелка“ Бачки Петровац за школску 2018/2019 годину, те разматрање Програма рада 
ове Предшколске установе за школску 2019/2020 годину. 
      Обрађивач: Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац и Општинска 
управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу управу, друштвене службе и опште 
заједничке послове. 
      Предлагач: Општинско веће. 

35. Разматрање Извештаја о раду школа са територије Општине Бачки Петро- 
вац, за школску 2018/2019 годину. 
      Обрађивач: Основне школе са територије Општине Бачки Петровац, Гимназија 
„Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац и Општинска управа Општине Бачки 
Петровац – Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове. 

     Предлагач: Општинско веће. 
 

36. Доношење Одлуке о додели Награде Општине Бачки Петровац и  Посебног 
јавног признања Општине Бачки Петровац за 2019. годину те Спортског признања за 
2018. годину. 
      Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине 
општине и Општинског већа и Комисија за признања. 
      Предлагач: Комисија за признања. 
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37. Разматрање и усвајање Плана јавног здравља Општине Бачки Петровац 

2019 – 2025. 
       Обрађивач:  Радна група Општинског већа Општине Бачки Петровац за израду 
Плана јавног здравља Општине Бачки Петровац. 
       Предлагач: Савет за здравље Општине Бачки Петровац. 
 
       IV КВАРТАЛ: 
 

38. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац за 
период јануар – септембар 2019. године. 
        Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет, 
финансије и пореску администрацију. 
                  Предлагач: Општинско веће. 
 
 39. Разматрање Извештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки 
Петровац за 2019. годину – III и IV квартал. 

       Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Служба Скупштине 
општине и Општинског већа. 
                  Предлагач: председник Скупштине општине и Служба Скупштине општине и 
Општинског већа. 
 

40. Давање сагласности на Статуте односно измене и допуне Статута установа 
јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је оснивач Општина Бачки 
Петровац. 
        Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац. 
        Предлагач: Општинско веће. 
 

41. Разматрање те давање сагласности на Програме рада за 2020. годину јавних 
предузећа, чији је оснивач Општина Бачки Петровац, и то: 

а.) ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић; 
б.) ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац; 
 
      Обрађивач: Јавна комунална предузећа чији је оснивач Општина Бачки 
Петровац. 

       Предлагач: Општинско веће. 
 
 42. Доношење Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2020. годину. 
       Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за 
буџет, финансије и пореску администрацију. 
       Предлагач: Општинско веће.  

 
III 

 
 Због изузетне важности и тежине проблематике која се решава већ неколико 
година уназад у Општини Бачки Петровац, питања: 

- Разматрање Извештаја о враћању средстава самодоприноса грађанима 
насељених места Бачки Петровац, Гложан, Кулпин ев. Маглић,  поводом Одлука 
Уставног суда Републике Србије бр.: IYо-93/2011, IYо-94/2011 и IYо-95/2011. 
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     Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет, 

финансије и пореску администрацију и Правобранилаштво Општине Бачки Петровац. 
                  Предлагач: Општинско веће 
  и 

- Разматрање Извештаја о спровођењу поступка комасације земљишта у 
Општини Бачки Петровац – к.о. Кулпин и к.о. Бачки Петровац. 
                  Обрађивач: Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини 
Бачки Петровац за поједине к.о. 
       Предлагач: Општинско веће, 
биће разматрана најмање једном односно и више пута, у сваком кварталу текуће године а 
према захтевима органа Општине Бачки Петровац. 

 
IV 
 

 О извршењу оквирног Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац стараће 
се председник Скупштине општине, секретар Скупштине општине, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, председник општине, секретар Општинског већа Општине Бачки 
Петровац, начелник Општинске управе и руководећи органи субјеката задужених за 
обраду појединих питања из овог оквирног Програма рада. 
 

V 
 

 Оквирни Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2019. годину 
објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 

Број: 011-1/2019-02 
Дана: 04.03.2019. године 
Бачки Петровац                                                                                
                                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
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    4. 
 

На основу чл.6.став 1. тачка 3., чл.7. и чл.15. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – 
усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 
104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. износи), чл. 4. 
став 1. тачка 12) Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС 
'', бр. 95/18) и чл.34. став 1. тачка 3. Статута Општине Бачки Петровац (,,Службени лист 
Општине Бачки Петровац’’ бр.1/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Бачки 
Петровац je на својој XXV седници одржаној дана 04.03.2019.године, донела  

 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан 1.  
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине Бачки 
Петровац“, бр.          17/2012, 15/2013, 3/2015, 9/2015, 18/2016, 1/2017, 10/2017 и 10/2018) у 
члану 5. став 1. престају да важе следеће одредбе: 

 
а) тачка 2; 
б) тачка 4; 
в) тачка 6; 
г) тачка 7, 
 
као и све са њима повезане одредбе. 
 
     Члан 2. 
 
У делу таксених тарифа Одлуке о локалним комуналним таксама престају да важе 

следеће таксене тарифе: 
 
а) тарифни бр.2; 
б) тарифни бр.4; 
в) тарифни бр.6; 
г)  тарифни бр.7. 
  

Члан 3. 
 

Наведене таксе посебном одлуком утврђују се као накнаде за коришћење јавних 
површина. 
 

Члан 4. 
 

У осталим деловима Одлука о локалним комуналним таксама остаје неизмењена. 
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Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
    ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

                                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
Број: 011-4/2019-02             
Дана: 04.03.2019. године          
Бачки Петровац 
          П Р Е Д С Е Д Н И К  
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                          др Јан Шуљан, с.р. 
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    5. 
 

На основу члана 6. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – 
усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 
104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. износи), члана 
239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС '', бр. 
95/18), члана 34. став 1. тачка 3. Статута Општине Бачки Петровац-пречишћени текст 
(,,Службени лист Општине Бачки Петровац’’ бр.1/2014), Скупштина Општине Бачки 
Петровац на својој XXV седници одржаној дана 04.03.2019.године, донела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1.  
 

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за 
територију општине Бачки Петровац, олакшице, начин достављања и садржај података о 
коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.  
 

Члан 2. 
 

Накнаде за коришћење јавне површине су:  
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, 
квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган 
јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.  
 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних 
добара јесте површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која 
је доступна свим корисницима под једнаким условима:  

- јавна саобраћајна површина ( пут, улица, пешачка зона и сл.);  

- трг;  

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и  
- јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине).  

 
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу 

става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине:  
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- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, 

банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење 
занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних 
предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта;  

- за забавни парк, циркус, за одржавање концерата , фестивала и других 
манифестација, за одржавање спортских приредби и друго.  

 
Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 

1. тачке 1) овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и 
не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.  
 

Обвезник накнаде 
Члан 3. 

 
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 
Основица 

Члан 4. 
 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина 
коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m2).  
 

Висина накнаде 
Члан 5. 

 
Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. 

закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.  
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона 

у којој се налази простор који се користи, као и техничко-употребне карактеристике 
објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката.  
 

Члан 6. 
 
 Зоне, као критеријум за утврђивање висине накнаде за коришћење јавне 
површине, су: 
 

I Зона обухвата простор у насељеном месту Бачки Петровац у захвату Регионалног 
пута Р-102 Нови Сад – Сомбор и то следеће улице: Новосадска, XИВ ВУСБ, Коларова, део 
Првомајске и 28.октобра, као и ужи центар насељеног места Бачки Петровац у складу са 
Генералним планом Бачки Петровац, и то следеће улице: Првомајска од раскрснице са 
улицом Лењиновом до раскрснице са Сватоплуковом улицом, Сватоплукова, Хурбанова, 
Маршала Тита, Руда Хрубика, Максима Горког, Бранислава Мокића, Вајанског, Лењинова 
од раскрснице са улицом Вајанског до раскрснице са улицом Коларовом, Народне 
револуције од раскрснице са улицама Вајанског и Фискултурном до раскрснице са 
улицама Сватоплуковом и Хробовом, Фискултурна, Хвиездославова, Хмељова, 
Шафарикова од раскрснице са Фискултурном улицом до раскрнице са регионалним путем 
Р-102, Сладковичова од регионалног пута Р-102 до раскрснице са Хробовом улицом, 
Хробова од раскрснице са Сладковичовом до раскрснице са улицом Народне револуције. 
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               II Зона обухвата све остале просторе на подручју насељеног места Бачки Петровац 
и сва подручја насељених места Гложан, Кулпин и Маглић. 
 

Начин утврђивања и плаћања 
Члан 7. 

 
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини 

коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-
употребним карактеристикама. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одсек за утврђивање, контролу 
и наплату јавних прихода Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију 
Општинске управе општине Бачки Петровац.  

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у 
месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења 
решења у року од 15 дана од дана достављања решења.  

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој 
су надлежности послови финансија, прeкo надлежног Одељења за буџет, финансије и 
пореску администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне 
наплате, застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.  
 

Ослобођења 
Члан 8. 

 
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава.  
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo 
зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или 
другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних 
прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу 
пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje 
oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 
Уплата прихода од накнада 

Члан 9. 
 

Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату 
јавних прихода.  

Припадност прихода 
Члан 10. 

 
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету 

општине Бачки Петровац.  
Члан 11. 

 
Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних 

површина. 
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Члан 12. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

 
ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности 

 
 

Тарифни број 1. 
 

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности, за сваки цео или започети м2 који се користи, утврђује се накнада 
дневно сразмерно времену коришћења, и то:  
 

а) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци, други мањи 
монтажни објекти и други слични објекти за продају робе на мало, за пружање 
угоститељских, занатских услуга и других услуга) накнада се утврђује дневно: 

 
- I зона……………………………3,00 динара 
 
- II зона………………………….. 2,5 динара 
 

б) покретни привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, 
кестен, кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају 
освежавајућих напитака, аутомати за продају робе на мало и пружање услуга: банкомат, 
аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских производа и слично, и други покретни 
објекти за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, специјализована 
возила за обављање делатности трговине на мало и друге делатности у складу са законом, 
наменски монтажни објекти за потребе обављања делатности јавних комуналних 
предузећа – терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, опреме и слично, као 
и телефонске говорнице), накнада се утврђује дневно: 

 
- I зона…………………………… 30,00 динара 
 
- II зона………………………….. 25,00 динара 
 

б) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, накнада 
се утврђује дневно: 

 
- I зона…………………………… 4,00 динара 
 
- II зона………………………….. 3,00 динара 
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в) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, накнада се 

утврђује дневно: 
 

- I зона…………………………… 20,00 динара 
- II зона…………………………... 10,00 динара 
 

г) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других 
манифестација, спортских или других приредби накнада се утврђује дневно: 

 
- I зона…………………………… 8,00 динара 
 
- II зона………………………….. 6,00 динара 
 
 д) за тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и 
других празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитки, сувенира и слично, 
накнада се утврђује дневно: 
 
- I зона…………………………… 120,00 динара 
 
- II зона…………………………..  100,00 динара 

 
 
2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 

површинама ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности.  

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно 
прописаном износу из овог тарифног броја. 

 
3. Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, 

на основу задужења Одсека за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Одељења 
за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки 
Петровац, а по претходно издатом акту Одељења за привреду, урбанизам, комунално-
стамбене и инспекцијске послове Општинске управе општине Бачки Петровац у складу са 
прописима, као и по извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од 
стране наведеног одељења.  

Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Бачки Петровац је у обавези да један примерак акта из става 
1.ове тачке достави надлежном одсеку Одељења за буџет, финансије и пореску 
администрацију, као и следеће податке:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони 
број, матични број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, 
порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса 
становања физичког лица;  

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 
површинама; 

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног 
овим тарифним бројем.  
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Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на 
расположивост квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

 
Тарифни број 2. 

 
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост 
квалитет или неку другу особину јавне површине утврђује се дневно за сваки цео и 
започети м2 у износу од :   

 
- I зона…………………………… 25,00 динара 
 
- II зона……………………………25,00 динара  
  

 Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на 
основу задужења надлежног Одсека за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 
Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки 
Петровац, а по претходно издатом акту Одељења за привреду, урбанизам, комунално-
стамбене и инспекцијске послове Општинске управе општине Бачки Петровац, у складу са 
посебном одлуком Скупштине општине Бачки Петровац.  

Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Бачки Петровац је у обавези да један примерак акта из става 1. 
ове тачке, достави надлежном Одсеку за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 
Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки 
Петровац са следећим подацима:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони 
број, матични број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, 
порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса 
становања физичког лица. 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 
површинама. 
 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 

 
Тарифни број 3. 

 
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео или започети м2 простора који 
се користи, утврђује се накнада дневно: 

 
- I зона…………………………… 10,00 динара 
 
- II зона…………………………..  10,00 динара 
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2. Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  
 
3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор 
продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока 
пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви 
инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, 
oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 
4. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је 

плаћања накнаде из овог тарифног броја. 
 
5. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног 

Одсека за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Одељења за буџет, финансије и 
пореску администрацију Општинске управе општине Бачки Петровац, а по претходно 
издатом акту Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске 
послове Општинске управе општине Бачки Петровац.  

Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Бачки Петровац је у обавези да један примерак акта из става 1. 
ове тачке, достави надлежном Одсеку за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 
Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе општине Бачки 
Петровац са следећим подацима:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони 
број, матични број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, 
порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса 
становања физичког лица. 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 
површинама. 

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-5/2019-02             
Дана: 04.03.2019. године          
Бачки Петровац 
          П Р Е Д С Е Д Н И К  
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        др Јан Шуљан, с.р. 
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   6.  
 

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 XXV седници, одржаној дана 04.03.2019. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА  ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
I 
 
 

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на План и програм рада Музеја војвођанских Словака 
за 2019. годину,  који је усвојен од стране Управног одбора Музеја војвођанских Словака 
на седници одржаној 31.01.2019. године. 
  

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-6/2019-02 
Дана: 04.03.2019. године 
Бачки Петровац       П Р Е Д С Е Д Н И К                                                      

                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
др Јан Шуљан, с.р. 
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   7. 
 

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 XXV седници одржаној дана 04.03.2019. 
године, донела је 
 
 

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

I 
 

РАСТИСЛАВ ЛАБАТ из Бачког Петровца, Кветна 1, РАЗРЕШАВА СЕ од дужности 
члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Бачки Петровац, представника 
запослених у Центру, због одласка у старосну пензију, 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: 011-7/2019-02 
Дана: 04.03.2019. године 
Бачки Петровац 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                др Јан Шуљан, с.р. 
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   8. 
 

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 XXV  седници одржаној дана 04.03.2019. 
године, донела је 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

I 
 

ВАЛЕРИА ПОТФАЈ ФАБИАН из Бачког Петровца, Лењинова 106, ИМЕНУЈЕ СЕ за 
члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Бачки Петровац, као 
представник запослених у центру, почев од  05.03.2019.године. 

 
II 

 
Мандат именоване траје до истека мандата осталих чланова Управног одбора 

Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, који су на ову дужност именовани 
Решењем Скупштине општине Бачки Петровац бр. 011-125/2016-02 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: 011-8/2019-02 
Дана: 04.03.2019. године 
Бачки Петровац 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                др Јан Шуљан, с.р. 
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    9. 

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, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о другом  ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017,  5а/2018, 9а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 73. седници одржаној дана 27.12.2018. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 300.000,00 динара за повећање  апропријације 16  у разделу 
2, глава 00 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 16 – ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПАВЕ, програмска активност: 2101-0002 Функционисање 
извршних органа, ек. класификација 423 – Услуге по уговору, за обезбеђивање средстава 
за покривање насталих трошкова. 

 
 

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: 016-4/281-2018             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум:  27.12.2018. године                      Срђан Симић, с.р.                                                       
Бачки Петровац                                                                                             
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   10. 
 

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,  99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о другом  ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017,  5а/2018, 9а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 73. седници одржаној дана 27.12.2018. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 300.000,00 динара за повећање  апропријације 128  у разделу 
4, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, ек. класификација 426 – материјал, за обезбеђивање 
средстава за покривање насталих трошкова. 
 

 
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: 016-4/282-2018             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум:  27.12.2018. године              Срђан Симић, с.р.                                                       
Бачки Петровац                                                                                             
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  11. 

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, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о другом  ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017,  5а/2018, 9а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 73. седници одржаној дана 27.12.2018. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 600.000,00 динара за повећање  апропријације 187 у разделу 
4, глава 05 – ФОНД ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, програм 5 
– ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, програмска активност: 0101-0001 Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, ек. класификација 416 – 
награде запосленима и остали посебни расходи, за обезбеђивање средстава за покривање 
насталих трошкова. 
 
 

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: 016-4/283-2018             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум:  27.12.2018. године      Срђан Симић, с.р.                                                      
Бачки Петровац                                                                                             
  
 
 
 
 



  Страна  24 од 37     06. марта 2019.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ    Број  2 

 
  12. 

 
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, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о другом  ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017,  5а/2018, 9а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 73. седници одржаној дана 27.12.2018. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 1.830.000,00 динара за повећање  апропријације 131  у 
разделу 4, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, ек. класификација 483 – новчане казне и пенали по 
решењу судова, за  обезбеђивање средстава за покривање насталих трошкова. 
 
 

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: 016-4/284-2018             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум:  27.12.2018. године      Срђан Симић, с.р.                                                       
Бачки Петровац 
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   13. 
 

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, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017,  5а/2018, 9а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 73. седници одржаној дана 27.12.2018. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 205.000,00 динара за повећање апропријације 33 у разделу 4, 
глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, 
програмска активност: 1102-0001 Управљање и одржавање јавним осветљењем, ек. 
класификација 421 – стални трошкови, за обезбеђивање средстава за покривање насталих 
трошкова. 
 
 

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: 016-4/286-2018             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум:  27.12.2018. године                 Срђан Симић, с.р.                                                       
Бачки Петровац                                                                                             
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   14. 

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, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2018. годину, Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017,  5а/2018, 9а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 73. седници одржаној дана 27.12.2018. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

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

Петровац за 2018. годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 140, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  
употреба средстава у износу 350.000,00 динара за повећање  апропријације 123  у разделу 
4, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПАВЕ, програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, ек. класификација 421 – стални трошкови, за  
обезбеђивање средстава за покривање насталих трошкова. 
 
 

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: 016-4/287-2018             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум:  27.12.2018. године                           Срђан Симић, с.р.                                                       
Бачки Петровац                                                                                             
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  15. 
 

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 77. седници одржаној дана 27.02.2019. 
године, донело је 
 

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 – Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0009 – 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 170.000,00 динара за отварање нове позиције  32/1 у разделу 5, глава 
00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност: 0007 – Функционисање националних савета националних мањина, ек. 
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  за  обезбеђивање средстава 
за реализацију организовања трибина за потребе реализације ЛАП-а за Роме у Општини 
Бачки Петровац 2018-2020. год, као и плаћање рачуна за уџбенике. 

 
 

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: 016-4/43-2019                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум: 27.02.2019. године                    Срђан Симић,  с.р.                                                       
Бачки Петровац                                                                                                 
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   16. 
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и чл. 13. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о повећању апропријације, Општинско веће Општине Бачки 
Петровац, на својој 77. седници одржаној дана 27.02.2019. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

 
1. На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и 

суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре, потписаног између 
Управе за капитална улагања АПВ и Општине Бачки Петровац дана: 18.02.2019.  године, 
отвара се извор финансирања: 07 – Трансфери од других нивоа власти, програм 0701 - 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат: 0701-01: Рехабилитација 
коловозниох конструкција у улицама у Бачком Петровцу и индустријској зони, повећава се 
позиција: 81/0, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти за износ од 
58.537.000,00 динара. 

 
 
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
Број: 016-4/44-2019                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 27.02.2019. године                     Срђан Симић, с.р. 
Бачки Петровац 
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  17. 
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и чл. 13. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2018), поводом 
разматрања предлога Решења о повећању апропријације, Општинско веће Општине Бачки 
Петровац, на својој 77. седници одржаној дана 27.02.2019. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 
 

1. На основу Закључка владе 05 Број: 401-12615/2018. године од: 21. децембра 
2018. године и извршеног наменског трансфера на рачун за уплату јавних прихода  (дана 
25. децембра 2018. године је на рачун: 733154 – текући наменски трансфер од Републике 
уплаћено 10.000.000 динара), извор финансирања: 13 – нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година, програм. 0602 – Опште услге локалне самоуправе, програмска активност: 
0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, проширује се позиција 
56/0, економска класификација: 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа, за износ од 3.595.000,00 динара. 
 
 

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

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

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/45-2019             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 27.02.2019. године      Срђан Симић, с.р. 
Бачки Петровац 
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    18. 

 
На основу члана 23. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени 

гласник РС,“ 36/2009, 88/2010) чланова 69. и 70 . Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС,“ 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-
одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 – др. закон), члана 6. Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине општине Бачки Петровац(„Службени лист општине Бачки 
Петровац“, бр.7/2010)  и члана 87 став 1 тачке 2  Статута општине Бачки Петровац 
(„Службени лист општине Бачки Петровац“, бр.1/2014-пречишћен текст), Општинско веће 
општине Бачки Петровац на својој 77. седници одржаној дана 27.02.2019. године, донело 
је 

 
П Р О Г Р А М  

 
МОНИТОРИНГА  БУКЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  

ЗА 2019-2020. ГОДИНУ 
 
 

Основе програма  
 
  Основни циљ мерења и праћења буке у животној средини је заштита здравља 
људи и очување и унапређење услова животне средине. Праћење и мерење нивоа буке 
спроводиће се на основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС,“ 
135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 
и 95/2018 – др.закон) ради утврђивања стања животне средине и правилног одабира 
превентивних мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја 
буке и подизања нивоа квалитета животне средине. 

 
Општина Бачки Петровац  као јединица локалне самоуправе је субјект система 

заштите животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђујe 
континуалну контролу и мониторинг стања буке у животној средини. 
 

Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем 
индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у животној средини и које су 
везане за штетни ефекат буке. 

 
I. Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној средини 

 
 Мерни локалитети 

За потребе реализације Програма мониторинга стања нивоа буке на територији 
општине Бачки Петровац за 2019/2020  годину, а у циљу зонирања територије општине 
Бачки Петровац , планирања звучне заштите, и оцене од штетног дејства буке у насељеним 
местима, потребно је приступити континуираном мерењу нивоа звучног притиска и 
дефинисању његове временске зависности на 10 мерних локалитета који покривају 
територију општине. У оквиру мерних локалитета избор мерних тачака биће вршен у 
складу са Одлуком о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на 
територији општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, 7/2015-
пречишћени текст и 1/2017): 
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- подручја за одмор и рекреацију,болничке зоне и опоравилишта,културно-историјски   
 локалитети,паркови 
- туристичка подручја ,кампови,школске зоне 
- чисто стамбена подручја 
- пословно –стамбена подручја,трговачко –стамбена подручја и дечја игралишта 
- градски центар,занатска,трговачка,администартивно-управна зона са становима,зона дуж             
 аутопутева,магистралних и локалних саобраћајница 
- индустријска ,складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених 
зграда 

Програм мониторинга стања нивоа буке на територији Општине Бачки Петровац за  
2019-2020. годину обухвата следеће месне заједнице, мерне локалитете и мерне тачке: 

 

Насељено 

место 

Мерни 

локалитет 

 
 М Е Р Н О   М Е С Т О  

Бачки 
Петровац 

М1 Центар Бачког Петровца улица М.Тита 6 

Бачки 
Петровац 

М2 Стамбена зона Бачког Петровца ,Јармочна19 

Бачки 
Петровац 

М3  Центар Бачки Петровац ,14 ВУСБ 7-9 

Бачки 
Петровац  

М4 Крај стамнбене зоне почетак индустријске Бачки Петровац 
Лењинова 114 

Маглић М5 Стамбена зона Маглић,29 Новембра 31 

Маглић  М6 Центар,Маглић –М.Тита 46 

Кулпин М7 Стамбена зона,Кулпин Школска бр.86 

Кулпин М8 Центар, Кулпин М.Тита 105  

Гложан М9 Центар,Гложан М.Тита бр.54 

Гложан  М10 Стамбена зона,Гложан Масарикова 2 

 
Динамика мерења и мерни интервали 
 

Мониторинг стања нивоа буке на територији општине Бачки Петровац и одређивање 
вредности индикатора  укупне буке вршиће се према прописаној методологији и у складу 
са важећим законским прописима. 

Мерење нивоа буке на предвиђеним мерним местима вршиће се континуирано 24 
часа према редоследу који одреди инспекција за заштииту животне средине и то најмање 
два пута годишње. 

Мерни интервали су изабрани тако да се њима обухвати цео циклус промена нивоа 
посматране буке у току дневног (06,00 h – 18,00 h), вечерњег (18,00 h – 22,00 h),  и ноћног 
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(22,00 h – 06,00 h), периода времена. Мерење се врши у једном петнаестоминутном 
интервалу у дневном периоду, једном вечерњем и једном петнаестоминутном интервалу у 
ноћном периоду у оквиру следећих временских интервала: 

1.   дан- 0600 - 1800  

2.  вече- 1800 -  2200 

3.   ноћ- 2200 – 0600 

Промене учесталости мерења и избор мерних места може да зависи од стредстава 
која ће бити уплаћена у Фонд за заштиту животне средине општине Бачки Петровац. 
 
Параметри мониторинга 

На свим мерним местима процедура мониторинга стања нивоа буке има за циљ 
одређивање: 

1. параметара буке (карактер буке, еквивалентни ниво буке, процентни ниво буке, 
временска зависност нивоа буке); 

2. параметара саобраћаја (фреквенција: путничких аутомобила, лаких и тешких 
теретних аутомобила, аутобуса и моторцикала и железничког саобраћаја) и 

3. параметара саобраћајница (тип и ширина саобраћајница, висина зграде поред 
саобраћајница). 
Резултати за измерене параметре и извештаји ће се тумачити у складу са Законом 
о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, бр. 75/10). 

 
 Циљеви континуалног мониторинга стања буке у животној средини 

Континуалним мониторингом стања нивоа буке утврђује се реално стање буке у 
животној средини на територији општине Бачки Петровац у смислу стварања услова да се: 

1. Утврде и примене мере и услови заштите од буке, односно звучне заштите на 
просторима са прекомерним нивоима буке; 

2. изврши акустичко зонирање територије општине Бачки Петровац, одређујући мере 
забране и ограничења коришћења појединих извора буке; 

3. заштите «тихе» зоне; 

4. обезбеди израда стратешких карата буке; 

5. доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини;  

6. врши надзор и контрола примене мера заштите од буке у животној средини. 

7. проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређењу нових и 
реконструкцији постојећих насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС 
У.J6.205), 

8. при изградњи и техничком пријему стамбених, инвестиционих и индустриjских 
објеката, објеката мале привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују 
утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне заштите (стандарди из 
групе СРПС У J6), 
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9. изврши валоризација простора за становање са аспекта утицаја фактора ризика 

ЕКО индикатора на услове становања 
II. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
 Реализација Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији 
општине Бачки Петровац за 2019-2020. годину обухвата три фазе: 

  I фаза –  Доношење  Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на 
територији општине Бачки Петровац за 2019-2020. годину, од стране 
Општинског Већа  општине Бачки Петровац; 

II фаза –  Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора. 
III фаза -  Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне 

организације 
 
 

III. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

 Мониторинг стања нивоа  буке на мерним местима одређених овим програмом  
финансираће се из средстава предвиђених Програмом коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Бачки Петровац који се доноси посебно за 
сваку годину и који се даје на сагласност Општинском већу општине Бачки Петровац и 
надлежном Министарству. Други извор финансирања може бити из буџета општине или из 
донација. 
 Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
                                                                                          
Број: 016-4/38-2019 
Дана: 27.02.2019. године 
Бачки Петровац       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

   Срђан Сими, с.р. 
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   19. 
 

На основу члана 69.Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС,“ 
135/04,36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 
и 95/2018 – др.закон), члана 6. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр.7/2010)  и 
члана 87 став 1 тачке 2  Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки 
Петровац“, бр.1/2014-пречишћен текст), Општинско веће општине Бачки Петровац на 
својој 77. седници одржаној дана 27.02.2019. године, донело је 

 
П Р О Г Р А М  

 
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ   

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2019-2020. ГОДИНУ 
 

 
Законом о заштити животне средине су дате смернице о заштити вода. Члан 23. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник РС,“ 135/04,36/2009, 36/2009-др.закон, 
72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 – др.закон) дефинисано 
је да се заштита и коришћење вода остварује интегралним управљањем водама 
,предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу са посебним законом. 
   Интегрално управљање водама оставарује се у складу са Законом о водама („Службени 
гласник РС“, бр.30/10, 93/12,101/2016, 95/2018 и 95/2018- др.закон) којим је у наше 
законодавство транспонована Директива о водама ЕУ (2000/60/ЕЦ). 
  Чланом 69 и 70 Закона о заштити животне је дефинисано  да једининице локалне 
самоуправе обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине 
доношењем и реализацијом програма мониторинга за своју територију.Мониторинг се 
врши систематским праћењем вредности индикатора који су дефинисани Правилником о 
националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС,“,бр. 
37/11). 
У оквиру овог мониторинга ће се вршти праћење квалитета површинских вода на 
следећим локацијама: 

локалитет индикатор 

Дунав-Гложан физичко- хемијски 
микробиолошки 

Канал ДТД (Нови Сад-Савино Село) у Бачком 
Петровцу ширина 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 

Канал ДТД (Б.Петровац Каравуково)мали 
поред моста у Бачком Петровцу 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 

Водни ток ДТД кроз Бачки Петровац 
твз.Бегеј на 2 места 
 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 

-Канал ДТД (Нови Сад -Савино Село) 
пристаниште Кулпин  
 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 
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-Језеро Маглић 
 

физичко- хемијски 
микробиолошки 

Индикатори који ће се ппратити су следећи: 
 
Физичко хемијски параметри: 
 
Табела бр. 1 
 

параметар јединица метода испитивања 

температура воде  ᵒC SRPS H.Z1106:1970 

pH вредност - SRPS H.Z1 111:1987 

електропроводљивост μS/cm EPA Method 120 .1 Priručnik metoda  R-IV-11 
 

Растворени кисеоник  mg/l SRPS H.Z1 135:1970,Priručnik str.236-249 
Metoda R-IV-12/B 

Засићеност воде кисеоником  % SRPS H.Z1 135:1970 

Биолошка потрошња 
кисеоника БПК-5 

mg/l SRPS ISO 5815:1992 

Хемијска потрошња 
кисеоника из KMNO₄ 

mg/l SRPS ISO 8467:1994 Priručnik srt.134-136 

Хемијска потрошња 
кисеоника из K₂Cr₂O₇ 

mg/l SRPS ISO 6060:1994 EPA Method 410,2 
Priručnik srt.435-430 

Укупни органски угљеник -
ТОС 

mg/l SRPS ISO 8245:2007 

Амонијум (NH₄-N) mg/l SRPS ISO 7150-1:1992, Method 8155 Hach 18 

Нитрити (NО₂-N) mg/l SRPS ISO 6777:1997, Priručnik str.419-
422,Method 8507 Hach 18),Method 8171Hach 
18 

Нитрати (NО₃-N) mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-NO3-B; 
Priručnik str.140-143,Method8171 Hach18 

Укупни азот(N) mg/l ISO 11261:1995 

Ортофосфати (PO₄-P) mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-P (E); Priručnik 
str.698-705,Method 8048 Hach18 

Укупни растворени фосфор 
(P) 
 

mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-P(A,B,D); 
Priručnik str.698-705 

Сулфати mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-SO-(E);Method 
8051Hach Priručnik str.101-102. 

Хлориди mg/l SRPS ISO 9297:1997 

Суспендоване честице mg/l SRPS H.Z1.160:1987 

Укупне расторене соли mg/l АPHA AWWA WEF Method 209C;EPA 160.1 

 
Приручник:Стандардне методе за испитивање  хемијске исправности воде за пиће,савезни 
завод за заштиту здравља Београд 1990 
АPHA AWWA WEF;Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ,20th 
Edition,American Public Health Association,Washington DC(1998) 
EPA: Methods for chemical Analysis of Water an Wastewater EPA-600/4-79020Revised March83  
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Mикробиолошки параметри: 
 
Табела бр.2 
 

параметар јединица метода испитивања 

укупкни колиформи 
(бактерије) 

број/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode 

фекални колиформи 
(бактерије) 

број/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode 

фекалне ентерококе 
(бактерије) 

број/100ml SRPS EN ISO 7899-1:2010 kvalitet vode 

однос олиготрофних и 
хетеротрофних бактерија 

број/100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode 

број аеробних хетеротрофа број/100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode 

 
За узорковање ,анализу и оцену квалитета површинских вода примењују се стандарди 
SRPS- ISO и методе дате у табелама 1 и 2, као и законска регулатива (Уредба о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 50/12), Правилник о 
параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних  вода („Службени гласник РС“, бр. 74/11). Индекс 
сапробности као билошки индикатор који се користи за оцену нивоа органског загађења 
ће се утврђивати по методи Pantle &Buck.  
Динамика праћења горе наведених параметара ће бити најмање два пута годишње а ако 
се за  то укаже потреба и више пута као и на основу налога инспектора за заштиту животне 
средине (твз.ванредна мерења). 
Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Бачки Петровац“. 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

                                                                                          
Број: 016-4/39-2019 
Дана: 27.02.2019. године 
Бачки Петровац       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Срђан Симић, с.р. 
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