СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ОПШТИНЕ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
2022 – 2024. год.

Бачки Петровац, јануар 2022.

Увод
Средњорочни план локалне самоуправе представља, у складу са чланом 25. Закона о планском
систему1, свеобухватни плански документ који се доноси за период од три године и који
омогућава јасно повезивање јавних политика са средњорочним планирањем расхода. Оквир за
креирање средњорочног плана представљају документа развојног планирања, јавних политика,
као и друга документа од значаја за подручје за које се дефинише средњорочни план.
Средњорочни план могу да чине и оне мере и активности које претходно нису планиране другим
документима, а исти су од значаја за институцију која планирање врши.Обвезници
средњорочног планирања овакав план израђују хармонизовано са успостављеним елементима
буџета (програми, програмске активности и пројекти), уз уважавање ограничења утврђена
средњорочним оквиром расхода.
Конкретно речено, средњорочни план пружа свеобухватан и ажуран преглед обавеза (мера и
активности) које обвезник оваквог планирања треба да спроведе током периода од три године,
са свим битним елементима, укључујући трошкове таквих активности, уз кључно усклађивање
истих са буџетом и средњорочним оквиром расход. Први средњорочни план се доноси за период
од три године, док се сваким наредним врши ажурирање претходног по принципу 2+1, тј.
ажурира се план за последње две године из претходног плана и израђује план за годину која им
следи.
Поред Закона о планском систему, област средњорочног планирања уређује и Уредба о
методологији за израду средњорочних планова2, као и Приручник за израду средњорочног
плана3.
Израда средњорочног плана развоја општине Бачки Петровац за период 2022-2024.наредни
је корак након прошлогодишњег усвајања Плана развоја општине Бачки Петровац за период
2020-2027., а као активности реализује се у оквиру пројекта „Јавне и приватне финансије за
развој – обезбеђивање одрживих локалних заједница унапређивањем планирања локалног
развоја у Републици Србији“. Пројекат представља другу фазу програма локалног развоја у
Србији који се бави применом координације јавних политика у ЈЛС у складу са Законом о
планском систему, а који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи
(СловакАид), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП),
при чему је СКГО имплементациони партнер за предметно пилотирање.
Циљ пројекта је унапређење процеса планирања у јединицама локалне самоуправе у Републици
Србији и подизање капацитета ЈЛС за припрему и спровођење пројеката по процедурама
Европске уније. Пројекат се реализује у периоду од октобра 2020. године, до краја марта 2022.
године.
Oпштина Бачки Петровац приступила је горенаведеном пројекту и током 2021. уз техничку и
саветодавну помоћ, уз активно учешће локалних актера и оперативне активности
координационог тима, израдила средњорочни план за период 2022-2024. Средњорочни план
усвојен је 07. априла на 20. седници Скупштине општине.
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Службени гласник РС", број 30 од 20. априла 2018
"Службени гласник РС", број 8 од 8. фебруара 2019.
3Објављен у августу 2020 год.
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Информације о обвезнику средњорочног планирања4
Основни подаци
Назив обвезника: Општина Бачки Петровац
Седиште: Коларова 6, 21470 Бачки Петровац
Матични број: 08127808
ПИБ: 101270637
Електронска пошта: opstina@backiеtrovac.rs
Веб адреса: www.backipetrovac.rs
Телефон: +38121780378
Факс: +38121780517
Надлежности општине Бачки Петровац
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.Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и
законом:
 доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја
Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
 уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз,
коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
 стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и
општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;
 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;
 обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права
осетљивих група;
 стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
 доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима
активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште
услове пословања;
 стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити
културних добара од значаја за Општину;
 стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику
руралног развоја;
 стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној
равноправности, као и о јавном информисању у Општини;

Подаци из Информатора о раду Скупштине Општине, Општинског Већа, Председника Општине и
Општинске управе Општине Бачки Петровац – последње ажурирање 05.03.2021.; Статута Општине27.03.2019. и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи и Правобранилаштву општине Бачки Петровац – од 02.03.2021.

 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;
 утврђује симболе Општине и њихову употребу;
 управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних
такси;
 прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од
непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом5.
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 законом6.
Горе наведене послове, које општина Бачки Петровац обавља у оквиру следећих надлежности,
врше органи Општине: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и
Општинска управа.
Скупштина
Основни подаци о органу
Скупштина општине Бачки Петровац7
Контакт телефон: +381 21 780378
Електронска пошта: skupstina@backipetrovac.rs
Скупштина општине Бачки Петровац има 25 одборника, који се бирају на период од 4. године.
Скупштина општине има председника Скупштине општине, који није у сталном радном односу.
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.
Надлежности Скупштине општине Бачки Петровац дефинисане су чланом 32. Статута Општине.
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Члан 14. Статута општине Бачки Петровац,27.03.2019.
Последње ажурирање септембар 2019.
7
Подаци из Информатора о раду – датум последње измене 05.03.2021.
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Председник Општине
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године.
Председник Општине има заменика. Председнику Општине и заменику председника Општине
избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Надлежности председника Општине дефинисане су чланом 58. Статута Општине.
Председник Општине има једног помоћникаи то за области: заштита животне средине, туризам
и друштвене делатности.

Општинско веће општине Бачки Петровац
Основни подаци о органу
Општинско веће општине Бачки Петровац8
Контакт телефон: +381 21 780 378
Електронска пошта: opstinskovece@backipetrovac.rs
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и пет чланова
Општинског већа.Надлежности Општинског већа општине Бачки Петровац дефинисане су
чланом 61. Статута Општине.
Када је реч о радним телима, Општинско веће општине Бачки Петровац образовало је сталну
Комисију за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавној својини општине
Бачки Петровац.
Општинска управа општине Бачки Петровац
Основни подаци о органу
Општинско веће општине Бачки Петровац9
Контакт телефон: +381 21 780-378
Електронска пошта: nacelnik@backipetrovac.rs
У Општинској управи општине Бачки Петровацзапослено је 43 лица.
Основне организационе јединице Општинске управе су:
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Одељење за општу управу, друштвене делатности и опште заједничке послове,
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове,
Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију
Служба Скупштине општине и Општинског већа
Кабинет председника Општине

Подаци из Информатора о раду – датум последње измене података у вези са Општинским већем
22.09.2020.
9
Подаци из Информатора о раду – датум последње измене података у вези са Општинском управом
април 2018.

Општинска управа образује се као јединствени орган.У Општинској управи образују се
унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других
послова.Општинском управом руководи Начелник.Посебне организационе јединице у оквиру
одељења су: одсек и група.
Надлежности Општинске управе:
 припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник
општине;
 извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника општине;
 решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима предузећа,
установа и других организација из изворног делокруга општине,
 обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
 извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
 обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник општине.
Надлежности појединих организационих јединица Општинске управе:
Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове
а) област опште управе
 применa закона и других прописа у општем управном поступку у општинској управи
извршавање управних аката предузећа, установа и других организација које нису
овлашћене да их изврше;
 вођење регистра становништва, општег бирачког списка и законом одређених послова у
вези техничких услова за спровођење избора;
 послови пријемне канцеларије, писарнице и архиве, овере потписа, рукописа и преписа;
 вођење матичних књига, књиге држављана и уписивог ЈМБГ, промена личног имена и
остала грађанска стања;
 вођење евиденције верских заједница и других евиденција које не воде друге
организационе јединице Општинске управе;
 решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе
стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а не може да се утврди по
природи ствари;
 непосредно извршавање прописа општинских органа и републичких закона и других
прописа чије извршавање је поверено општини у областима које нису у делокругу других
организационих јединица;
 праћење рада и пружање стручне помоћи месним заједницама
б) друштвене службе


непосредно спровођење прописа општине, као и републичких закона и других прописа
чије је извршавање поверено општини у областима: образовања, културе, здравствене,
социјалне и инвалидско – борачке заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе,
јавног обавештавања и информисања, послова заштите споменика културе и у другим
областима друштвених делатности одређеним законом односно одлуком Скупштине
општине;



обављапослове у вези са збрињавањем избеглица, обавља инспекцијски надзор у области
просвете над извршењем прописа из надлежности општине, односно послова поверених
општини од стране републичких и покрајинских органа.

ц) опште заједнички послови





дактилографски послови, послови умножавања материјала за Скупштину општине,
председника општине и Општинског већа, послове одржавања и обезбеђивања зграде
Скупштине општине и других објеката општине, послови чишћења и загревања
пословних просторија, домарски послови, послови коришћења заједничке имовине,
послови противпожарне заштите и друге помоћи и технички послови за органе општине
и Општинску управу.
припрема нацрта прописа и аналитичко – стручних материјала из наведених области за
председника општине, Скупштину општине и Општинско веће.
други послови Одељења у оквиру свог делокруга одређене законом односно прописом
општине.

За извршење поверених послова из изворне надлежности општине као организациони облик
Општинске управе у саставу Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке
послове образују се месне канцеларије за следећа насељена подручја:
 у Гложану за насељено место Гложан,
 у Кулпину за насељено место Кулпин и
 у Маглићу за насељено место Маглић
Наведене месне канцеларије врши послове који се односе на: лична стања грађана (вођење
матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине
и др.); оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено
законом; вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе; вршење
административно – техничких и других послова као поверених од стране општине; вођење
других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима. У месним канцеларијама
се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу акта
начелника Општинске управе, односно лица које он овласти. Надзор над извршењем ових
послова у месним канцеларијама врши начелник и орган чије послове она обавља, или који јој
је поверио послове.
Одељење за привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове





непосредно спровођење прописа општине, као и републичких закона и других прописа
чије је извршавање поверено општини у областима: комуналних и стамбених
делатности, урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта и пословног
простора, локалних путева, улица и других јавних објеката од општег значаја,
ванлинијски превоз путника, такси превоз као и из области цена стамбено – комуналних
услуга, занатства, угоститељства и туризма, заштите и унапређивања животне средине,
заштите у случају елементарних и других непогода и у другим привредним областима
од непосредног интереса за грађане утврђене законом или одлуком Скупштине општине;
врши послове који се односе програме развоја делатности за које је надлежна Општина
и урбанистичко планирање;
организује прикупља, обрађује и анализира статистичке податке који се односе на
планирање и програмирање и реализацију планова и програма;








врши инспекцијски надзор у области изградње објеката, комуналних делатности,
заштите животне средине у општини и превоза у друмском саобраћају;
вршиодређене послове из области пољопривреде, задругарства, рибарства, шумарства,
водопривреде.
остварује сарадњу са донаторским, развојним и другим невладиним организацијама;
обавља послове који се односе на унапређење рада и модернизацију послова Општинске
управе, послове информатике и АОП за потребе Општинске управе, органа општине и
јавних предузећа и јавних служби општине;
припрема нацрте одлука и других прописа, те аналитичке, информативне и друге
материјале из свог делокруга за председника општине, Општинско веће и Скупштину
општине;
врши и друге стручне административне и друге послове које му повере органи општине
и начелник Општинске управе.

У оквиру Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове
формира се:



Одсек за инспекцијске послове
Канцеларија за локални економски развој и сарадњу с младима

Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију











припрема и реализује буџет и завршни рачун буџета, консолидованог рачуна трезора;
врши управљање преузетим обавезама у оквиру консолидованог рачуна трезора;
прати остваривање јавних прихода буџета;
организује финансијске и рачуноводствене послове буџета;
обавља имовинско – правне послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију
непокретности општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима
општине, промет земљишта и зграда, продаја станова и друго;
врши увид над коришћењем буџетских средстава, самодоприноса, врши финансијско
материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна посебних намена и
друге послове из области финансијско – материјалног пословања за потребе Општинске
управе, пружа финансијске услуге другим органима и организацијама;
врши послове економата за органе општине и послове реализације јавних набавки у
складу са законом;
припрема нацрте одлука и других прописа као и аналитичко – информативне материјале
из ових области;
врши и друге послове у оквиру свог делокруга одређене законом односно прописом
општине.

У оквиру Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију формира се:
 Одсек за буџет и финансије
 Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
Служба Скупштине општине и Општинског већа















врши стручне и организационе послове за потребе Скупштине општине, председника
општине и Општинског већа, који се односе на припрему седница и обраду аката
усвојених на седницама;
обавља административно – техничке и стручне послове за седнице Скупштине и њених
органа и обезбеђује друге услове рада за потребе Скупштине, председника и Општинске
управе;
обавља стручне и друге послове за потребе радних тела Скупштине, Савета општине и
потребе одборника и одборничких група;
врши коначну редакцију донетих одлука и других прописа са седница Скупштине и
њених органа, чување изворних докумената о раду Скупштине, председника и
Општинског већа и вођење евиденција о одржаним седницама, представке ипритужбе
грађана, избор и именовања, односно одликовања;
вођење евиденције о одржаним седницама Скупштине општине и донетим одлукама
(ИНДОК служба);
издаје «Службени лист Општине Бачки Петровац» (редакција, умножавање и
превођење);
припрема нацрте односно предлоге Програма рада Скупштине општине и Савета
општине и прати њихово извршавање, припрема нацрте одлука и других аката и израђује
аналитичко – стручне материјале из области организације и рада органа локалне
самоуправе, те врши пружање стручне помоћи Општинској управи у припреми нацрта
прописа и других општих аката;
давање правних мишљења Скупштини и председнику општине о законитости правних и
других општих аката које припрема Општинска управа;
послове превођења и лекторовања материјала и симултано превођење говора на словачки
језик;
послове у вези са спровођењем референдума и покренутом народном иницијативом из
надлежности општине;
вођење персоналне евиденције и евиденције из области радног односа изабраних и
постављених лица и запослених у Општинској управи.

Кабинет председника Општине







помаже у раду председника општине;
организује протокол, пријем грађана, гостију и других лица код председника општине;
стара се о јавности у раду, информисању грађана, услове за рад акредитованих новинара,
остварује сарадњу са средствима јавног информисања;
остварује сарадњу са општинама и градовима у земљи и иностранству, са страним
дипломатско – конзуларним представништвима у земљи, као и са другим нивоима
власти, републичких, покрајинских и других органа
врши послове превоза и одржавања возила за потребе председника општине, Скупштину
општине и Општинску управу;
обавља друге послове по налогу председника општине.

У оквиру кабинета могу се ангажовати главни стручњаци у складу са указаним потребама као
што су главни архитекта, као и други главни стручњаци из појединих области, у складу са
Законом и Статутом. Главни стручњаци могу се ангажовати трајно или привремено по основу
уговора који потписује председник општине.

Организациона структура и радна места општине Бачки Петровац
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
и Правобранилаштву општине Бачки Петровац10 (у даљем тексту: Правилник) у оквиру
Општинске управе, као јединствене службе, ради вршења сродних послова, образоване су
унутрашње организационе јединице. Основна унутрашња организациона јединица је Одељење.
Основне унутрашње организационе јединице су:
 Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове,
 Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове,
 Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију,
 Служба Скупштине Општине и Општинског већа,
 Кабинет председника Општине
Посебне организационе јединице у оквиру одељења су: одсек и група. У оквиру Одељења за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове формира се:
- Одсек за инспекцијске послове
- Канцеларија за локални економски развој и сарадњу с младима
У оквиру Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију формира се:
- Одсек за буџет и финансије
- Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода

10
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Схема 1. Организациона структура општинске управе Бачки Петровац11

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Месне
канцеларије

Служба
Скупштине
Општине и
Општинског већа

Одељење за општу
управу, друштвене
службе и опште
заједничке послове
Одсек за
инспекцијске
послове

Канцеларија
за локални
економски
развој и
сарадњу с
младима

Кабинет
председника
Општине

Одељење за
привреду, урбанизам,
комунално-стамбене
и инспекцијске
послове
Одељење за буџет,
финансије и локалну
пореску
администрацију
Одсек за
буџет и
финансије
Одсек за утврђивање, контролу
и наплату јавних прихода
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Информатор о раду Скупштине Општине, Општинског Већа, Председника Општине и Општинске
управе Општине Бачки Петровац – последње ажурирање 05.03.2021.

Правилником12 се утврђује 50 радних места у оквиру Општинске управе и Правобранилаштва
Општине са укупно 53 потребних извршилаца и то:
1. начелник Општинске управе - 1
2. заменик начелника Општинске управе – 1
3. Општински правобранилац - 1
4. у Одељењу за Општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове 14 радних
места са 16 потребних извршилаца,
5. у Одељењу за привреду, урбанизам, комунално - стамбене и инспекцијске послове 14
радних места са 14 потребних извршилаца,
6. у Одељењу за буџет, финансије и пореску администрацију 11 радних места са 12
потребних извршилаца,
7. у Служби скупштине општине и Општинског већа 3 радних места са 3 потребна
извршиоца,
8. у Кабинету председника Општине 5 радних места са 5 потребних извршилаца.
Табела 1. Преглед систематизованих и попуњених радних места13

Организациона
јединица/положај
Службеник на положају
Службеник на положају

Одељење за општу
управу, друштвене
службе и опште
заједничке послове

12
13

Систематизована радна места
Начелник Општинске управе – 1 (службеник)
Заменик начелника Општинске управе – 1
(службеник)
Руководилац Одељења – 1 (службеник)
Послови грађанских стања – матичар за матично
подручје Бачки Петровац – 1 (службеник)
Заменик матичара за матично подручје Гложан – 1
(службеник)
Заменик матичара за матично подручје Маглић – 1
(службеник)
Заменик матичара за матично подручје Кулпин – 1
(службеник)
Послови пријемне канцеларије, архиве и
административно-технички послови – 2 (службеници)
Послови из области борачко-инвалидске заштите,
здравствене и социјалне заштите, послови збрињавања
избеглица и послови из области родне равноправности
– 1 (службеник)
Послови из области одбране, ванредних ситуација и
безбедности и здравља на раду – 1 (службеник)
Послови друштвене бриге о деци -1 (службеник)
Администратор мреже – интернет оператер - 2
(намештеници)
Портир-домар - 1 (намештеник)
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На дан 16.марта 2021.

Попуњена
радна места
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Одељење за привреду,
урбанизам, комуналностамбене и инспекцијске
послове

Одељење за буџет,
финансије и локалну
пореску администрацију
Служба Скупштине
Општине и Општинског
већа

Служба Скупштине
Општине и Општинског
већа

Послови достављача – 1 (намештеник)
Возач службеног аутомобила и набављач – 1
(намештеник)
Послови из области културе и спорта – 1 (службеник)
Руководилац Одељења – 1 (службеник)
Послови грађевинских радова, планирања и
пројектовања -1 (службеник)
Послови грађевинских радова и надзора - 1
(службеник)
Послови обједињене процедуре и сарадња на
пословима изградње објеката – 1 (службеник)
Административни, правни и привредни послови – 1
(службеник)
Послови просторног и урбанистичког планирања – 1
(службеник)
Координатор Канцеларије за локални економски
развој и сарадњу са младима - 1 (службеник)
Послови локалног економског развоја и подршке
улагањима – 1 (службеник)
Послови локалног економског развоја и сарадња са
младима – 1 (службеник)
Шеф одсека за инспекцијске послове и грађевински
инспектор – 1 (службеник)
Инспектор заштите животне средине – 1 (службеник)
Саобраћајни инспектор и општински туристички
инспектор – 1 (службеник)
Комунални инспектор – 1 (службеник)
Руководилац Одељења – 1 (службеник)
Шеф Одсека за буџет и финансије – 1 (службеник)
Послови буџета и трезора – 1 (службеник)
Имовинско-правни послови – 1 (службеник)
Послови рачуноводства – 2 (службеника)
Послови благајне – 1 (службеник)
Послови ликвидатуре и економата – 1 (службеник)
Пословни јавних набавки – 1 (службеник)
Шеф Одсека за утврђивање, контролу и наплату
јавних прихода – 1 (службеник)
Порески инспектор – 1 (службеник)
Порески контролор и координатор за ромска питања –
1 (службеник)
Правни послови пореске администрације – 1
(службеник)
Шеф Службе Скупштине Општине и Општинског
Већа – правни и секретарски послови – 1 (службеник)
Скупштински и персонални послови – 1 (службеник)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Кабинет председника
Општине

Правобранилаштво
општине Бачки Петровац

Преводилац и послови индок службе – 1
(намештеник)
Шеф кабинета председника општине - 1
Помоћник председника општине за област заштита
животне средине, туризам и друштвене делатности – 1
(функционер – постављено лице)
Административно-технички послови кабинета – 1
(службеник)
Послови протокола и информисања – 1 (службеник)
Возач службеног аутомобила – 1 (намештеник)
Правобранилац општине – 1 (постављено лице на
мандатни период)

1
1
1
1
1
1

Руководиоци организационих јединица непосредно руководе радом одељења односно служби,
организују рад у извршавању послова из делокруга организационе јединице, обезбеђују
законито и ефикасно обављање послова, врше надзор и контролу у извршавању послова
одељења – служби и радника и обављају стручне најсложеније послове из делокруга рада
одељења и друге послове по наређењу начелника Општинске управе.
У оквиру Општине функционишу и три буџетска фонда: Фонд за заштиту и унапређење
пољопривредног земљишта општине Бачки Петровац, Фонд за заштиту и унапређење животне
средине општине Бачки Петровац и Фонд за унапређење безбедности саобраћаја, у којима је
ангажовано 43 запослених у Општинској управи.
Корисници буџетских средстава
Индиректни корисници буџетских средстава општине Бачки Петровац су:







Предшколска установа ’’Вчиелка’’ Бачки Петровац
Словачко Војвођанско позориште Бачки Петровац
Библиотека “Штефан Хомола“
Музеј војвођанских Словака
Туристичка организација општине Бачки Петровац
Месне заједнице Бачки Петровац, Гложан, Кулпин и Маглић

Табела 2. Основне информације о индиректним буџетским корисницима

Корисник

Основне информације

Број запослених

Предшколска
установа
’’Вчиелка’’
Бачки Петровац

Предшколска установа има вртић у сваком насељеном
месту (Бачки Петровац, Кулпин, Гложан и Маглић) за
430 деце

65

Словачко
Војвођанско

Позориште спада међу најмлађа професионална
позоришта у Војводини. Основано је одлуком

1 (директор)

позориште
Бачки Петровац

Библиотека
“Штефан
Хомола“

Музеј
војвођанских
Словака

Туристичка
организација
општине Бачки
Петровац

Извршног већа АПВ 2003. године као логичан
следбеник и надоградња 150 - годишње традиције
словачког позоришног живота на овим просторима.
Оснивачка права и обавезе на себе је преузела
Скупштина Општине Бачки Петровац дана 14.04.2003.
године. Словачко војвођанско позориште као једино
професионално позориште Словака у Србији и има
специфичну позицију позоришта националне мањине.
Библиотека је основана 1845. године а њен настанак је
био уско везан са радом црквене недељне школе у
Бачком Петровцу, коју је водио евангелистички
капелан Штефан Хомола. Библиотека је била прва јавна
установа оваквог типа на овим просторима насељеним
Словацима. Библиотека данас има око 40 000 наслова
као и завичајну збирку војвођанских Словака са преко
5000 књига и публикација на словачком језику и збирку
старе и ретке књиге са преко 2000 наслова, од који
најстарија датира из 1690. године.
Музеј је базиран на музејском фонду музеја који је
основан 1949. године у Бачком Петровцу. У данашњем
облику Музеј војвођанских Словака налази се од 2012.
године и представља организационо разгранату
установу коју чине историјска, етнолошка и уметничка
музејска збирка, као и огранци Музеја: Комплекс
традиционалне архитектуре и Галерија Зуске
Медвеђове. Галерија је отворена 1989. године. У циљу
очувања непокретног културног наслеђа музеј управља
Комплексом традиционалне архитектуре. У комплексу
се налазе Завичајна кућа са окућницом и мњач за
кудељу. Ови објекти су под заштитом Покрајинског
завода за заштиту споменика културе.
Туристичка организација је јавна служба за
унапређење, развој и промоцију туризма. Послови
туристичке организације су промоција и развој туризма
у општини, координирање активности и сарадња
између привредних и других субјеката у туризму који
непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и
промоцији туризма. обезбеђивање и унапређивање
информативно-пропагандног материјала којим се
промовишу
туристичке
вредности
општине,
управљање туристичким простором, посредовање у
пружању услуга у домаћој радиности и сеоском
туристичком домаћинству, подстицај реализације
програма изградње туристичке инфраструктуре и
уређења простора.

3
(двоје
запослених и
директор)

1 (директор)

1 (директор)

Месне заједнице
Бачки Петровац,
Гложан, Кулпин
и Маглић

Месна заједница је образована за подручје сваког
насељеног места, ради задовољавања потреба
локалног становништва.

4по један у свакој
МЗ (секретар)

Табела 3. Остали корисници буџетских средстава

Корисник

Центар за
социјални рад
општине Бачки
Петровац

Јавно
комунално
предузеће
‘’Комуналац’’
Бачки
Петровац

Врста

Општина Бачки
Петровац је
суоснивач

Општина Бачки
Петровац
јеоснивач

Јавно
предузеће
‘’Завод за
урбанизам
Војводине’’
Нови Сад

Општина Бачки
Петровац је
суоснивач

Основне школе

Општина Бачки
Петровац
суфинансира део
трошкова рада

Основне информације

Центар за социјални рад у поступку
решавања захтева и остваривања
појединих права грађана од општег
интереса
у
социјалној заштити,
извршава обимне и разноврсне стручне
послове. Њихов чији је циљ пружање
помоћи и оснаживање за самосталан и
продуктиван живот у друштву како
појединаца, тако и породица, као и
спречавање настајања и отклањања
последица социјалне искључености.
Претежна делатност предузећа је
скупљање,
пречишћавање
и
дистрибуција воде. У оквиру свог
делокруга рада обавља и остале законом
дефинисане
делатности,
попут
уклањања отпадних вода, скупљање
отпада који није опасан, третман и
одлагање отпада, рушење објеката,
припремна градилишта, одржавање
јавних зелених површина и сл.
Циљ
оснивања
предузећа
је
обезбеђивање
континуираног
и
квалитетног обављања послова из
области просторног и урбанистичког
планирања, заштите животне средине И
других стручних послова из оквира
делатности за коју је Завод основан.
Оснивачки улог општине Бачки
Петровац износи 0,20% вредности
уписаног и уплаћеног капитала Завода.
Основна школа ‘’Јан Чајак’’ Бачки
Петровац – школу похађа 417 ђака;
Основна школа ‘’Јозеф Марчок
Драгутин’’ Гложан – школу похађа 112
ђака; Основна школа ‘’Јан Амос
Коменски’’ Кулпин – школу похађа 204
ђака;
Основна
школа
‘’Жарко

Број
запослених

8

42
(од чега 2
уговора о
делу, 31
уговор о
ППП)

-

251

Зрењанин’’ Маглић – школу похађа 178
ђака; Гимназија ‘’Јан Колар’’ са
ученичким домом – школу похађа 283
ђака.
Плански оквир општине Бачки Петровац
Општина Бачки Петровац, за период за који се врши средњорочно планирање, наслања се на
неколико локалнихдокумената јавних политика и докумената развојног планирања, као и
споразуме, складу са којима се предузимају активности из средњорочног плана.
Локални документ развојног планирања из ког се преузимају активности из средњорочног плана
је:


План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Локална документа јавних политика из ког се преузимају активности из средњорочног плана:




Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац за период од
2019. до 2024.
Локални акциони план за образовања Рома 2021-2025.
Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бачки Петровац
у периоду 2021-2023

Поред локалних докумената, општина Бачки Петровац, као обвезник средњорочног планирања,
се наслања се и на регионални плански документ, који се према обухвату и просторном обухвату
може посматрати као секторска субнационална стратегија:


Регионални план управљања отпадом заГрад Нови Сад и општине Бачка Паланка,Бачки
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран,Темерин и Врбас за период 2019 – 2028.

Поред докумената развојног планирања и јавних политика, општина Бачки Петровац узима у
обзир и претходно потписане међународне споразуме, као што су споразуми са следећим
градовима:








Стара Љубовња, Република Словачка (Сл. лист општине Бачки Петровац 11/2011)
Вуковар, Република Хрватска (Сл. лист општине Бачки Петровац 1/2012)
Мартин, Република Словачка (Сл. лист општине Бачки Петровац 4/2015)
Kirchheim unter Teck, Република Немачка (Сл. лист општине Бачки Петровац 10/2016)
Јен, Кипар (Сл. лист општине Бачки Петровац 9/2018)
Нитра и Ружомберок, Република Словачка (Сл. лист општине Бачки Петровац 3/98)
Бабушница, Република Србија (Сл. лист општине Бачки Петровац 3/98)

На основу горе наведених међународним споразума, општина Бачки Петровац конкурише за
добијање средстава у оквиру различитих међународних и домаћих донатора. Током 2016 -2017.
године, општина Бачки Петровац је, на основу потписаних споразума, активно повлачила
средства кроз програм Европа за грађане и грађанке.

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 2022 – 2024.
Табела 4. Мере и активности – табеларни приказ

Посебан циљ 1: до 2027. на подручју општине Бачки Петровац сви становници имају доступну, безбедну и приуштиву пијаћу воду
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Показатељ(и) на
Циљана
Циљана
нивоу посебног
Јединица
Извор
Почетна
Базна година
вредност
вредност у
циља (показатељ
мере
провере
вредност
(2021.)
у 2023.
2022. години
исхода)
години
Обухват
домаћинстава који
Извештај
имају безбедну и
Јавног
0
2021
850
1.700
Број
приуштиву пијаћу
здравља
водуу Бачком
Војводине
Петровцу
Обухват
Извештај
домаћинстава који
Јавног
0
2021
300
600
имају безбедну и
Број
здравља
приуштиву пијаћу
Војводине
водуу Кулпину
Мера 1.1.:
Реконструкција водоводне мреже и обезбеђење чисте и приуштиве воде за све грађане
Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Орган (или
Период
Извор
Укупна процењена финансијска средства по
сектор
Тип мере
спровођења
финансирања
изворима финансирања у 000 дин.
органа)
oдговоран

Циљана вредност у
2024. години

2.832

1.102

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

за
спровођење
мера

2022. год.

2023. год.

2024. год.

2022-2024.
(израда ПТД
ће бити у
2022.)

Општина БП,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство)

18.300

69.253

122.800

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2022

Циљана
вредност
у 2023.

Циљана
вредност
у 2024.

Реконструисана водоводна мрежау
Бачком Петровцу

км

извештај

0

2021

13

14

14,85

Реконструисана водоводна мрежа у
Кулпину

км

извештај

0

2021

6

7

6

Изграђено постројење за
дезинфекцију воде у Бачком
Петровцу

ком

Грађевински
дневник

0

2021

1

0

0

Изграђено постројење за
дезинфекцију воде у Маглићу

ком

Грађевински
дневник

0

2021

0

1

0

Изграђени бунари

ком

Грађевински
дневник,
извештаји

8

2021

12

14

16

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.
2022.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.
2023.

Укупна
процењена
финансијск
а средства
по изворима
у 000 дин.
2024.

Обезбеђење добара
и пружање услуга

Општина
Бачки
Петровац

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Назив активности:

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Извор
финансирања

1102-5001

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

1.1.1 Реконструкција водоводне
мреже у Бачком Петровцу
(укупна вредност инвестиције:
192.000.000,00 дин.)

Општина БП

1.1.2. Реконструкција водоводне
мреже у Кулпину (укупна вредност
инвестиције: 84.800.000,00 дин.)

Општина БП

1.1.3. Изградња постројења за
дезинфекцију воде у Бачком
Петровцу

1.1.4. Изградња постројења за
дезинфекцију воде у Маглићу

1.1.5. Изградња бунара у свим
насељеним местима

Мера 1.4.

Општина БП,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство,
КУЈУ)
Општина БП,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство,
КУЈУ)

18.300 за ПТД
(Кулпин и БП)

0

20.000

1102-5001

0

40.000

44.800

1102-5001

Општина БП

Општина БП,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство)

0

0

28.000

1102-5004

Општина БП

Општина БП,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство)

0

29.253

Општина
Бачки
Петровац

Општина Бачки
Петровац, Виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

0

0

1102-5004

30.000

1102-5001

Изградња фабрике воде

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Тип мере

Орган (или
сектор
органа)
oдговоран

Период
спровођења

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

за
спровођење
(координис
ање
спровођења
) мере
Обезбеђење добара
и пружање услуга

Општина
БП

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Изграђена фабрика воде

Назив активности:

1.4.1. израда пројектно-техничке
документације за фабрику воде

У 2022. години

У 2023. години

Општина Бачки
Петровац, Виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

0

20.000

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Ком

Грађевински
дневник

2022-2024.

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност
Општина
Бачки
Петровац

Извор
финансирања

Општина Бачки
Петровац, Виши
нивои власти

У 2024.
години

Базна година

Циљана
вредност у
години
2022.

Циљана
вредност
у години
2023.

Циљана
вредност
у години
2024.

0

2020

0

0

1

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

У 2022. години

У 2023. години

Укупна
процењена
финансијск
а средства
по изворима
у 000 дин.
У 2024.
години

0

20.000

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

Општина
Бачки
Петровац

1.4.2.Изградња фабрике воде

(АПВ,
Министарство)
Општина Бачки
Петровац, Виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

0

0

Након
израде
пројектнотехничке
документац

1102-5007

Посебан циљ 2: до 2027. на подручју општине Бачки Петровац обезбеђено је потпуно пречишћавање отпадних вода кроз одржив систем и јасно успостављене
локалне политике и процедуре
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Показатељ(и) на
нивоу посебног
циља (показатељ
исхода)
Обухват грађана
којима је
обезбеђено
пречишћавање
отпадних вода у
Бачком Петровцу
Обухват грађана
којима је
обезбеђено
пречишћавање
отпадних вода у
Кулпину

Јединица
мере

Извор провере

%

Извештај

%

Извештај

Почетна
вредност

17% (489
прикључака)

0

Базна година

Циљана
вредност у
2022. години

Циљана
вредност у
2023.
години

Циљана вредност у
2024. години

2020

45%

75%

100%

2020

30%

60%

100%

Мера 2.1.:

Изградња канализационе мреже сa пречистачима отпадних вода у свим насељеним местима

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Обезбеђење добара
и пружање услуга

Орган (или
сектор
органа)
одговоран за
спровођење
(координиса
ње
спровођења)
мере
Oпштина
Бачки
Петровац

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.
Период
спровођења

Извор
финансирања
У 2022. години

2022-2024.

У 2023. години

Шифра програмске
активности или
пројекта у оквиру ког
се обезбеђују средства

У 2024.
години
0401-5001

Општина
Бачки
Петровац,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство)

41.850

587.172

821.172

Базна година

Циљана
вредност у
2022.
години

Циљана
вредност
у 2023.
години

Циљана
вреднос
т у 2024.
години

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Јединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Грађани који су се прикључили на
мрежуу Бачком Петровцу

Број
домаћинстава

Извештај

489

2021

689

1189

2189

Изграђена канализациона мрежа у
Бачком Петровцу (укупна вредност
инвестиције: 1.000.000.000,00 дин.)

Број
прикључака

Извештај

489

2021

689

1189

2189

Извештај

76.850 м3

2020

203.426

399.044

452.059

Отпадне вода које се безбедно
пречишћавају (Бачки Петровац)

m3

Отпадне вода које се безбедно
пречишћавају (Кулпин)

Назив активности:

2.1.1. Изградња канализационе
мреже у Бачком Петровцу

2.1.2. Изградња канализационе
мреже у Кулпину

2.1.3. Изградња пречистача у
Кулпину

m3

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Општина БП

Општина БП

Oпштина Бачки
Петровац

Извештај

Извор
финансирања

Општина
Бачки
Петровац,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство)
Општина
Бачки
Петровац,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство)
Општина
Бачки
Петровац,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство

0

2021

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

У 2022. години

У 2023. години

41.850 (сепарат
за грађ.дозволу
вакуумске
канализације)

150.000

0
293.172

0

144.000

2.000
Укупна
процењена
финансијск
а средства
по
изворима у
000 дин.
У 2024.
години

328.000

293.172

3.000

10.000

Шифра програмске
активности или
пројекта у оквиру ког
се обезбеђују средства

0401-5001

0401-5001

0401-5001

2.1.4. Доградња и реконструкција
пречистача у Бачком Петровцу

Oпштина Бачки
Петровац

Општина
Бачки
Петровац,
Виши нивои
власти (АПВ,
Министарство

0

0

0401-5001

200.000

Посебан циљ 3: до 2027. на подручју општине Бачки Петровац је изграђен систем одрживог управљања комуналним отпадом
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Показатељ(и) на
нивоу посебног
циља (показатељ
исхода)

Јединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

Сепарирани отпад

тона

Извештаји

11

Јун-август 2021

Мера 3.1:

Циљана
вредност у 2022.
години

Циљан
а
вредно
ст у
2023.
години

Циљана вредност у
2024. години

15

20

25

Организација рециклажног дворишта за одлагање комуналног отпада са територије општине Бачки Петровац

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Орган (или
сектор
органа)
oдговоран за
спровођење
(координиса
ње

Период
спровођења

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.

У 2022. години

У 2023.
години

У 2024.
години

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

спровођења)
мере
Обезбеђење добара
и пружање услуга

Општина
Бачки
Петровац

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Општина Бачки
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

2022

0

0

18.000

Базна
година

Циљана
вредност у
2022.
години

Циљана
вредност
у 2023.
години

Циљана
вредност у
2024.
години

45

50

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Обухват грађана који врши
сепарацију према насељеним
местима

%

ЈКП

30

2020

40

Назив активности:

Орган
(сектор
органа) који
спроводи
активност

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у
000 дин.
У 2023.
години

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у
000 дин.
У 2024.
години

0

18.500

Извор
финансирања

У 2022. години
3.1.1. Извођење радова – изградња
рециклажног дворишта за одлагање
комуналног отпада

Општина БП
(ЈКП)

Општина Бачки
Петровац, Виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

0

0401-5006

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

0401-5006

Посебан циљ 4: На подручју општине Бачки Петровац омогућен је међунасељски бициклистички саобраћај, као и повезање бициклистичком стазом са Новим
Садом као урбаним центром
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Показатељ(и) на
нивоу посебног
циља (показатељ
исхода)
Kилометара
изграђених
бициклистичких
стаза на подручју
Општине
Мера 4.1.:

Јединица
мере

Извор провере

%

Извештај

Почетна
вредност

4,306 километара

Базна
година

Циљана вредност
у години 2022.

2021

8,723 км

Циљана
вредност у
години
2023.

Циљана вредност у
години 2024.

Изградња бициклистичке стазе до аква парка (правац Бачки Петровац-Нови Сад)

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Обезбеђење добара
и пружање услуга

Орган (или
сектор
органа)
одговоран за
спровођење
(координиса
ње
спровођења)
мере
Oпштина
Бачки
Петровац

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.
Период
спровођења

2022-2024.

Извор
финансирања

Општина Бачки
Петровац, Виши
нивои власти

У 2022.
години

У 2023. години

0

104.981

У 2024. години

Шифра програмске
активности или
пројекта у оквиру ког
се обезбеђују
средства

(АПВ,
Министарство)
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Повезаност центра општине
бициклистичком стазом са аква
парком

Назив активности:

4.1.1. Изградња бициклистичке стазе

Јединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години 2022.

км

Извештај

0

2021

4,417

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

У 2023.
години

У 2024.
години

104.981

0

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Општина БП

Извор
финансирања

Општина Бачки
Петровац, Виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

Укупна
процењена
финансијск
а средства
по
изворима у
000 дин.
У 2022.
години
0

Циљана
вреднос
ту
години
2023.

Циљана
вреднос
ту
години
2024.

Шифра програмске
активности или
пројекта у оквиру ког
се обезбеђују
средства

0701-5002

Посебан циљ5: до 2027. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ;2003200ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља
(показатељ исхода)
Обухват новопримљене
деце јасленог узраста у
објекту у Бачком
Петровцу
Обухват новопримљене
деце јасленог узраста у
ПУ уцелој општини
Обухват деце у ПУ у
објекту у Бачком
Петровцу
Обухват деце у ПУ у
целој општини
Обухват одбијене деце
јасленог узраста у
објекту у Бачком
Петровцу
Обухват одбијене деце
јасленог узраста у целој
општини
Обухват одбијене деце
на целодневно на нивоу
целе општине

Јединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
2022. години

Циљана
вредност у
2023.
години

Циљана вредност у
2024. години

Број

Извештај

29

2020

57

57

57

Број

Извештај

50

2020

78

78

78

Број

Извештај

223

2020

251

251

251

Број

Извештај

428

2020

456

456

456

Број

Извештај

13

2020

0

0

0

Број

Извештај

22

2020

0

0

0

Број

Извештај

12

2020

6

6

6

Смањење трошкова
грејања објекта ПУ у
Маглићу
Мера 5.1:

%

Фактура/рачу
ни

(0%)

Октобар
2020 –
април 2021

70%

Унапређење предшколског образовања кроз отварање нових капацитета у насељима

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Орган (или
сектор
органа)
oдговоран
за
спровођење
(координис
ање
спровођења
) мере

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.
Период
спровођења

Извор
финансирања
У 2022.
години

У 2023.
години

У 2024.
години
2002-5001
2002-5002

Општина Бачки
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

44.351

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2022.
години

Повећање капацитета предшколске
установе

Обухват деце
(%)

Извештај

428

2021.

456

Назив активности:

Орган (сектор
органа) који

Извор
финансирања

Укупна
процењена
финансијск

Укупна
процењена
финансијска

Укупна
процењена
финансијск

Обезбеђење добара и
пружање услуга

Општина
Бачки
Петровац

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

2022

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

Циљана
вредност
у 2023.
години

Циљана
вредност
у 2024.
години

Шифра програмске
активности или пројекта

спроводи
активност

5.1.1 Реконструкција и доградња објекта
ПУ Вчиелка у Бачком Петровцу
(укупна вредност 30.451.000,00)

5.1.2. Адаптација ПУ Вчиелка у Маглићу
– фасадерски и изолатерски радови
(укупна вредност 10.300.000,00)

5..1.3. Надоградња ПУ Вчиелка у
Маглићу

5.1.4. Адаптација ПУ ”Вчиелка” у
Гложану (санитарни чвор јаслене групе)

ЈЛС

ЈЛС

ЈЛС

ЈЛС

а средства
по
изворима у
000 дин.
У 2022.
години
Општина Бачки
Петровац, виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)
Општина Бачки
Петровац, виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)
Општина Бачки
Петровац, виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

Општина Бачки
Петровац, виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

средства по
изворима у
000 дин.

а средства
по изворима
у 000 дин.

У 2023.
години

У 2024.
години

1.000
(учешће
ЈЛС)

0

0

500
(учешће
ЈЛС)

0

0

1.000
(учешће
ЈЛС)

у оквиру ког се
обезбеђују средства

2002-5001

2002-5002

2002-5002

2002-5003
2.600

0

0

Мера 5.2.

Унапређење техничких и кадровских услова у школама

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Обезбеђење добара
и пружање услуга

Орган (или
сектор
органа)
oдговоран за
спровођење
(координиса
ње
спровођења)
мере
Општина
Бачки
Петровац

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.
Период
спровођења

2022-2024

Јединица
мере

Реконструисана школа
Потпуно опремљена школа
Школа испуњава услове за особе са
инвалидитетом

Извор
финансирања

Општина Бачки
Петровац и
КУЈУ, виши
нивои власти
(АПВ,РС)

У 2022. години

У 2023.
години

14.193

816.136

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

објекат

Фотографије,
грађевински
дневник

0

2020

објекат

фотографије

0

2020

објекат

Фотографије,
грађевински
дневник

0

2020

У 2024.
години

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

2003-5004
2003-5005

405.994
Циљана
вредност у
2022.
години

Циљана
вредност
у 2023.
години

Циљана
вредност
у 2024.
години

2
3

1

Назив активности:

Орган
(сектор
органа) који
спроводи
активност

Извор
финансирања

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.
У 2022. години

5.2.1. Реконструкција ОШ Јан Чајак
5.2.2. Опремање ОШ Јан Чајак
намештајем, кухиње апаратима,
техничко опремање (компјутерска
опрема), видео надзор
5.2.3.Изградња,доградња,реконструкц
ија,санација и адаптација објекта
Основне школе ОШ Жарко Зрењанин
у Маглићу
5.2.4. Изградња трафо станице у
склопу зграде Основне школе "Јан
Чајак" у Бачком Петровцу

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у
000 дин.
У 2023.
години

Укупна
процењена
финансијск
а средства
по изворима
у 000 дин.
У 2024.
години

ОШ Јан
Чајак

КУЈУ

0

812.896

ОШ Јан
Чајак

Општина Бачки
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

0

0

16.500

ОШ
Жарко
Зрењанин

КУЈУ

0

0

387.994

ЈЛС

5.2.5. Адаптација гасне котларнице и
замена гасних котлова - ОШ „ЈМД“
Гложан

ОШ „ЈМД“
Гложан

5.2.6. Опремање школе наставним
средствима и школским намештајем ОШ „ЈМД“ Гложан

ОШ „ЈМД“
Гложан

Општина Бачки
Петровац и
КУЈУ
Општина Бачки
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)
Општина Бачки
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

0

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

2003-5002

0001

2003-5001

2003-5003

Након ПТД

0

2003-5006

2.200

1.500

5122, 5126

5.2.7. Адаптација објекта ОШ "Јозеф
Марчок Драгутин" Гложан-изградња
рампе за особе са инвалидитетом и
отежаним кретањем и адаптација
главног улаза

ОШ „ЈМД“
Гложан

5.2.8. Адаптација основне школе ’’Јан
Амос Коменски’’ у Кулпину, у циљу
испуњавања противпожарних услова

ОШ ''Јан
Амос
Коменски''

5.2.9. Адаптација тоалета за ученике у
објекту ОШ "Јан Амос Коменски"
Кулпин

ОШ ''Јан
Амос
Коменски''

Општина Бачки
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)
Општина Бачки
Петровац и виши
нивои власти
(АПВ,
Министарство)

0

1.040

0

2003-5007

4.421

0

0

2003-5004

9.772

0

0

2003-5005

Посебан циљ 6: до 2027. значајно је унапређен квалитет живота становника Општине кроз обезбеђивање различитих социјалних услуга за појединца и породицу
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):1101 СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Показатељ(и) на
нивоу посебног
циља (показатељ
исхода)

Јединица мере

Реконструисан
објекат

Број

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2022

Извештај,
фотографије

0

2020

2

Циљана
вредност у
години
2023

Циљана вредност у
години 2024

Мера 6.1.

Санација објеката дома пензионера

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Обезбеђење добара
и пружање услуга

Орган (или
сектор органа)
одговоран за
спровођење
(координисање
спровођења)
мере
Општина
Бачки
Петровац

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Период
спровођења

2022-2024.

Извор
финансирања

Општина Бачки
Петровац, виши
нивои власти

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.
У години
2022.

У години 2023.

У години
2024.

3.561

0

0

1101-5001

Базна година

Циљана
вредност у
2022. години

Јединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Број уређених објеката за потребе
пензионера

Број предмета

База

0

2021

2

Назив активности:

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у
000 дин.
У 2022.
години

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у
000 дин.
У 2024.
години

2.480

0

0

537

0

0

9.2.1. Санација објекта Дома пензионера
у Маглићу
9.2.1. Санација објекта Дома пензионера
у Бачком Петровцу

Дом пензионера
Дом пензионера

Извор
финансирања

Општина Бачки
Петровац
Општина Бачки
Петровац

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

У 2023. години

Циљана
вредност у
2023. години

Циљана
вредност
у 2024.
години

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

1101-5001
1101-5001

Посебан циљ 9: Општина Бачки Петровац је центар културе и традиције који својим грађанима обезбеђује висок квалитет слободног времена
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Показатељ(и) на
нивоу посебног
циља (показатељ
исхода)
Предмети адекватно
чувани у Музеју

Базна година

Циљана вредност у
2022. години

Циљана
вредност
у 2023.
години

Циљана вредност у
2024. години

2020

1000

1000

1000

2020

247

347

447

2020

3000

3200

3400

1500

2020

1800

2000

2200

5

2021

9

12

15

Јединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

број

Извештај,
фотографије

1000

број

Извештаји

0

Број посета –
позориште

број

Извештај

2500

Број посета – биоскоп

Број

Извештај

Број корисника
домова културе
(удружења, КУД,
школе, МЗ)

Број

фотографије

Онлајн посетиоци
културних добара
Општине

Мера 9.1.

Инфраструктурно унапређење објеката културе

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Обезбеђење добара и
пружање услуга

Орган (или
сектор
органа)
oдговоран
за
спровођење
(координиса
ње
спровођења)
мере
Општина
БП

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.
Период
спровођења

Извор
финансирања
У 2022. години

Министарство,
ЈЛС, Покрајина

48.806

Јединица
мере

У 2023. години

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

У 2024.
1години
1201-5001
1201-5002
1201-5003
1201-5004

87.000

80.000

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2022.
години

Циљана
вредност
у 2023.
години

м2

Грађевински
дневник

45 м2

2021.

0

80 м2

Реконструисан Музеј

број

Слике,
извештај

0

2021

1

наставак

Дограђен Музеј

број

Слике,
извештај

0

2021

1

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Метара квадратних изведених на
плафону

2022-2024

Циљана
вредност
у 2024.
години

наставак

1

површина

Слике,
извештај

0

2021

Опремљен Биоскоп Словачког
Војвођанског Позоришта

број

Фотографије,
извештај

0

2021.

1

-

-

Адаптирано Словачко Војвођанско
позориште

број

Фотографије,
извештај

0

2021.

1

-

-

Уређене јавне површине за потребе
културних садржаја

број

Фотографије,
извештај

0

2021.

2

Санирани и адаптирани Домови
културе

број

Фотографије,
извештај

0

2021.

2

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

У 2022. години

У 2023. години

Укупна
процењена
финансијск
а средства
по изворима
у 000 дин.
У 2024.
години

0

Након
пројектнотехничке док.

Партерно уређење околине Музеја

Назив активности:

9.1.1. Спуштање плафона у
просторијама библиотеке
9.1.2. Реконструкција објекта у
Бачком Петровцу за потребе Музеја
војвођанских Словака у Бачком
Петровцу

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Извор
финансирања

Општина БП
(Библиотека)

Министарство,
ЈЛС, Покрајина

Општина
Бачки
Петровац

Покрајинска
влада АПВ,
Министарства
Републике
Србије,

42.142

80.000

1

Шифра програмске
активности или пројекта
у оквиру ког се
обезбеђују средства

0001

80.000

1201-5001

(укупна вредност инвестиције:
218.515.668,30)

9.1.3. Адаптација Словачког
војвођанског позоришта – Адаптација
подрумског дела
(укупна вредност инвестиције:
7.000.000 дин.)

Словачко
Војвођанско
Позориште

9.1.4. Партерно уређење спомен парка
капетану Божидару Жугићу у
Гложану

Општина
Бачки
Петровац

9.1.5. Санација Евангелистичке цркве
у Маглићу

Општина
Бачки
Петровац

9.1.6. Набавка кућица за
манифестације на отвореном
9.1.7. Санација и адаптација Дома
културе у Кулпину
9.1.8. Санација и адаптација Дома
културе у Маглићу

Општина
Бачки
Петровац
Општина
Бачки
Петровац
Општина
Бачки
Петровац

Канцеларија за
дијаспору
Словачке
републике
Општина Бачки
Петровац,
Канцеларија за
Словаке у
дијаспори,
Покрајински
секретаријат,
Министарство
културе и
информисања

0

7.000

0

Општина Бачки
Петровац

1.860

0

0

Kirchheim unter
Teck, Република
Немачка
(на основу
споразума)

1.404

Општина Бачки
Петровац

1.000

Општина Бачки
Петровац

700 (пројектнотехн. док.)

Општина Бачки
Петровац

700 (пројектнотехн. док.)

1201-5004

1201-5002

1201-5006
1201-5005
1201-5003
1201-5004

Мера 9.2.

Подршка културним садржајима - Изградња онлајн понуде културних добара општине Бачки Петровац

Плански документ из ког је мера преузета: План развоја општине Бачки Петровац 2020 – 2027.

Тип мере

Обезбеђење добара и
пружање услуга

Орган (или
сектор
органа)
oдговоран за
спровођење
(координисањ
е спровођења)
мере

Општина
Бачки
Петровац

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у 000 дин.
Период
спровођења

2022

Извор
финансирања

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

У 2022. години

У 2023. години

У 2024.
години

Општина Бачки
Петровац,
Министарство
културе и
информисања,
Покрајински
секретаријат за
културу

562

562

562

Базна година

Циљана
вредност у
2022. години

Циљана
вредност у
2023.
години

Циљана
вредност у
2024.
години

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Јединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Број унетих података у базу

Број предмета

База

5000

2021

5600

5700

5800

Број одржаних виртуелних тура и
изложби

тура

извештај

4

2021

6

8

10

Назив активности:

9.2.1. Унос података у датабазу

9.2.2. Израда виртуелних тура

9.2.3. Одржавање виртуелних тура и
изложби

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Музеј
vвојвођанских
Словака

Музеј
Војвођанских
Словака

Музеј
Војвођанских
Словака

Извор
финансирања

Општина Бачки
Петровац,
Министарство
културе и
информисања,
Покрајински
секретаријат за
културу
Општина Бачки
Петровац,
Министарство
културе и
информисања,
Покрајински
секретаријат за
културу
Општина Бачки
Петровац

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у 000
дин.

Укупна
процењена
финансијска
средства по
изворима у
000 дин.
У 2024.
години

У 2022. години

У 2023. години

0

600

300

0

500

250

0003

0

24

12

0003

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

0003

Табела. Нове мере и активности (које се први операционализују средњорочним планом)

Ознака мере
или
активности
А1
А2

А3

Назив мере или активности
Реконструкција дела улице Маршала Тита у БП (1.000.000 дин. учешће
ЈЛС– 2022.)
Укупна вредност инвестиције: 44.419.265,36
Рехабилитација коловозних конструкција улица у Бачком Петровцу
(500.000 дин. – 2022.; укупна вредност инвестиције: 44.568.585,00 дин.)
Усклађивање документације и санација конструкције моста на каналу ДТД
на путу Б.Петровац-Гложан (по капиталним пројектима израда пројектнотехничке документације се планира 2024.)

Опис
(образложење мере или
активности)
- извођење радова
- извођење радова
-израда ПТ докум.
- извођење радова

А4

Реконструкција пешачких стаза, паркинга и колских прилаза уз државни
пут II реда број 111 (1.500.000 дин. учешће Општине – 2022.; укупна
вредност инвестиције: 133.875.739,73

- извођење радова

А5

Уређење трга и покретне пијаце у Гложану (1.000.000 дин. – 2022.)

- израда ПТ докум.

А6

Изградња и опремање дечијих игралишта у Бачком Петровцу, Маглићу и
Кулпину (укупно 9.200.000 дин. 2022.)
Изградња саобраћајница С2 и С7 у индустријској зони

А7
М1
А8

- извођење радова
- извођење радова

Енергетска ефикасност у домаћинствима
Уређење спомен парка ”Жарко Петровић” Маглић (са дечијим игралиштем,
пич тереном и другим садржајима)
Укупна вредност инвестиције: 9.000.000; 1.000.000 учешће ЈЛС

- извођење радова
-

извођење радова

Табела. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана

Шифра
Програм

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

1102

1102-5001

1102-5001

1102-5001

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Назив и ознака
мере или
активности из СП

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

0.00

0.00

89.253

0.00

КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Укупно за
програм

19.200

9.300

28.500

Пројектно техничка
документација за
реконструкцију бунарских
шахтова и припадајуће
опреме бунара и
реконструкција водоводне
мреже у Бачком Петровцу
и Кулпину

Meра 1.1.
Реконструкција
водоводне мреже
и обезбеђење чисте
и приуштиве
воде за све грађане

9.000

9.300

18.300

Реконструкција
водоводне мреже у
Бачком Петровцу
(укупна вредност
инвестиције: 192 мил.)

Реконструкција водоводне
мреже у Кулпину (укупна
вредност инвестиције:
84.800.000,00 дин.)

Активност 1.1.1.
Реконструкција
водоводне мреже у
Бачком Петровцу

Активност 1.1.2.
Реконструкција
водоводне мреже у
Кулпину

2024
остал
и
извори
0.00

укупно
122.800

20.000

40.000

44.800

Шифра
Програм

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

1102-5004

Изградња постројења за
дезинфекцију воде у
Бачком Петровцу

Активност 1.1.3.
Изградња
постројења за
дезинфекцију воде
у Бачком Петровцу

1102-5004

Изградња постројења за
дезинфекцију воде у
Маглићу

Активност 1.1.4.
Изградња
постројења за
дезинфекцију воде
у Маглићу

1102-5001

Изградња бунара у свим
насељеним местима

Активност 1.1.5.
Изградња бунара у
свим насељеним
местима

1102-5007

Пројектно-техничка
документација за фабрику
воде

Мера 1.4.
Изградња фабрике
воде

Назив и ознака
мере или
активности из СП

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

28.000

29.253

30.000

20.000

Шифра
Програм

1102-5002

Израда пројекта уређења
трга и покретне пијаце у
Гложану

Активност 5.
Уређење трга и
покретне пијаце у
Гложану

1.000

0

1.000

1102-5003

Изградња и опремање
дечијих игралишта у
Бач.Петровцу,Маглићу и
Кулпину

Активност 6.
Изградња и
опремање дечијих
игралишта у
Бач.Петровцу,Магл
ићу и Кулпину

9.200

0

9.200

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Назив и ознака
мере или
активности из СП

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Укупно за
програм

27.850

14,000

43,850

0401-5001

Сепарат за грађевнску
дозволу вакумске
канализације за насељено
место Бачки Петровац

Aктивност 2.1.1.
Изградња
канализационе
мреже у Бачком
Петровцу
Активност 2.1.4.
Доградња и
реконструкција
пречистача у
Бачком Петровцу

27.850

14.000

41.850

0401-5001

Изградња канализационе
мреже у Бачком Петровцу

Активност 2.1.1.
Изградња
канализационе
мреже у Бачком
Петровцу

0401

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

587.172

839.672

150.000

328.000

Шифра
Програм

0401-5001

Изградња канализационе
мреже у Кулпину

Активност 2.1.2.
Изградња
канализационе
мреже у Кулпину

293.172

0401-5001

Изградња пречистача у
Кулпину

Активност 2.1.3.
Изградња
пречистача у
Кулпину

144.000

0401-5001

Доградња и
реконструкција пречистача
у Бачком Петровцу

Активност 2.1.4.
Доградња и
реконструкција
пречистача у
Бачком Петровцу

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Назив и ознака
мере или
активности из СП

0401-5006

0701

0701-5002

Изградња рециклажног
дворишта за одлагање
комуналног отпада

Активност 3.1.1.
Изградња
рециклажног
дворишта за
одлагање
комуналног отпада

ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Укупно за
програм

Изградња бициклистичке
стазе

Активност 4.1.1.
Изградња
бициклистичке
стазе

293.172

200.000

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

18.500

2.000

0

2.000

104.981

104.981

Шифра
Програм

0701-5001

Реконструкција пешачких
стаза,паркинга и колских
прилаза уз државни пут II
реда број 111 (укупна
вредност инвестиције:
133.875.739,73)

А4.
Реконструкција
пешачких
стаза,паркинга и
колских прилаза уз
државни пут II
реда број 111

1.500

0

1.500

0701-5002

Рехабилитација
коловозних конструкција у
улицама у Бачком
Петровцу (укупна
вредност инвестиције:
44.568.585,00)

А2.
Рехабилитација
коловозних
конструкција у
улицама у Бачком
Петровцу

500

0.00

500

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Назив и ознака
мере или
активности из СП

2002

2002-5001

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

0.00

0.00

0.00

0.00

ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

Укупно за
програм

4.600

0

4.600

Реконструкција и
доградња објекта ПУ
"ВЧИЕЛКА" у Бачком
Петровцу (укупна
вредност 30.451.000)

Активност
5.1.1.Доградња
предшколске
установе
”Вчиелка” у
Бачком Петровцу
ради отварања
нових капацитета у
насељима

1.000

0

1.000

2024
остал
и
извори
0.00

укупно

0.00

2002-5002

Израда пројекта
надоградње објекта
дечијег вртића Вчиелка у
Маглићу

Активност 5.1.3.
Надоградња ПУ
Вчиелка у Маглићу

1.000

0

1.000

2002-5003

Адаптација санитарног
чвора јаслене групе
предшколске установе
Вчиелка у Гложану

Активност 5.1.4.
Адаптација ПУ
”Вчиелка” у
Гложану
(санитарни чвор
јаслене групе)

2.600

0.00

2.600

14,193

0.00

14,193

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2003
2003-5002

Шифра
Програм

Реконструкција ОШ ”Јан
Чајак”, Бачки Петровац

0001

Реконструкција ОШ ”Јан
Чајак”, Бачки Петровац

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

2003-5001

Изградња, доградња,
реконструкција, санација и
адаптација објекта ОШ
”Жарко Зрењанин” у
Маглићу

Укупно за
програм
Активност 5.2.1.
Реконструкција
ОШ ”Јан Чајак”,
Бачки Петровац
Активност 5.2.1.
Реконструкција
ОШ ”Јан Чајак”,
Бачки Петровац
Назив и ознака
мере или
активности из СП
Активност 5.2.3.
Изградња,
доградња,
реконструкција,
санација и
адаптација објекта
ОШ ”Жарко
Зрењанин” у
Маглићу

0.00

0.00

816.136

0.00

0.00

405.994

812.896

16.500

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

387.994

Шифра
Програм

2003-5003

Изградња трафо станице у
склопу зграде ОШ "Јан
Чајак" у Бачком Петровцу

Активност 5.2.4.
Изградња трафо
станице у склопу
зграде ОШ "Јан
Чајак" у Бачком
Петровцу

2003-5006

Адаптација гасне
котларнице и замена
гасних котлова - ОШ
„ЈМД“ Гложан

Активност 5.2.5.
Адаптација гасне
котларнице и
замена гасних
котлова - ОШ
„ЈМД“ Гложан

5122, 5126

Опремање школе
наставним средствима и
школским намештајем ОШ „ЈМД“ Гложан

Активност 5.2.6.
Опремање школе
наставним
средствима и
школским
намештајем - ОШ
„ЈМД“ Гложан

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Назив и ознака
мере или
активности из СП

2003-5007

Адаптација објекта ОШ
"Јозеф Марчок Драгутин"
Гложан-изградња рампе за
особе са инвалидитетом и
отежаним кретањем и
адаптација главног улаза

Активност 5.2.7.
Адаптација објекта
ОШ "Јозеф Марчок
Драгутин" Гложанизградња рампе за
особе са
инвалидитетом и
отежаним
кретањем и
адаптација главног
улаза

2.200

1.500

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

1.040

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

2003-5004

Шифра
Програм

Адаптација објекта ОШ
"Јан Амос Коменски"
Кулпин-испуњавање
услова противпожарне
заштите

2003-5005

Адаптација тоалета за
ученике у објекту ОШ "Јан
Амос Коменски" Кулпин

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Активност 5.2.8.
Адаптација
основне школе
’’Јан Амос
Коменски’’ у
Кулпину, у циљу
испуњавања
противпожарних
услова

Активност 5.2.9.
Адаптација тоалета
за ученике у
објекту ОШ "Јан
Амос Коменски"
Кулпин

Назив и ознака
мере или
активности из СП

4.421

0.00

4.421

9.772

0.00

9.772

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Укупно за
програм

2.510

1.507

4.017

1101-5001

Санација објеката дома
пензионера у Маглићу

9.2.1. Санација
објекта Дома
пензионера у
Маглићу

1.240

1.240

2.480

1101-5001

Санација објеката дома
пензионера у
Бач.Петровцу

9.2.2. Санација
објекта Дома
пензионера у
Бачком Петровцу

270

267

537

1101-5002

Реконструкција дела улице
Маршала Тита у Бачком
Петровцу (укупна
вредност инвестиције:
44.419.265,36)

А1.
Реконструкција
дела улице
Маршала Тита у
Бачком Петровцу

1.000

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Укупно за
програм

6.260

Спуштање плафона у
просторијама библиотеке

Активност 9.1.1.
Спуштање плафона
у просторијама
библиотеке

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Назив и ознака
мере или
активности из СП

1101

1201

0001

Шифра
Програм

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.000

41.546

47.806

88.124

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

80.562

укупно

Шифра
Програм

1201-5001

Реализација прве фазе
реконструкције објекта у
Бач.Петровцу за потребе
Музеја војвођанских
Словака (укупна вредност
инвестиције:
218.515.668,30)

1201-5004

Адаптација Словачког
војвођанског позоришта
– Адаптација
подрумског дела

1201-5002

Партерно уређење спомен
парка капетану Божидару
Жугићу у Гложану

1201-5006

Санација евангелистичке
цркве у Маглићу

1201-5005

Набавка кућица за
манифестације на
отвореном простору

Активност 9.1.2.
Реконструкција
објекта у Бачком
Петровцу за
потребе Музеја
војвођанских
Словака у Бачком
Петровцу
Активност 9.1.3.
Адаптација
Словачког
војвођанског
позоришта –
Адаптација
подрумског дела
Активност 9.1.4.
Партерно уређење
спомен парка
капетану Божидару
Жугићу
Активност 9.1.6.
Санација
Евангелистичке
цркве у Маглићу

2.000

40.142

42.142

80.000

80.000

7.000

1.860

0

1.860

0

1.404

1.404

Активност 9.1.7.
Набавка кућица за
манифестације на
отвореном

1.000

0

1.000

1201-5003

Израда пројекта санације и
адаптације дома културе у
Кулпину

Активност 9.1.8.
Санација и
адаптација Дома
културе у Кулпину

700

0

700

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Назив и ознака
мере или
активности из СП

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

1201-5004

0003

0003

0003

Шифра
Програм

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Израда пројекта санације и
адаптације дома културе у
Маглићу

Унос података у датабазу

9.2.2. Израда виртуелних
тура

9.2.3. Одржавање
виртуелних тура и
изложби

Програм/Програмска
активност или Пројекат

Активност 9.1.9.
Санација и
адаптација Дома
културе у Маглићу

700

0

700

Мера 2.1.
Изградња онлајн
понуде културних
добара општине
Бачки Петровац
Активност 9.2.1.
Унос података у
датабазу
Мера 2.1.
Изградња онлајн
понуде културних
добара општине
Бачки Петровац
Активност 9.2.2.
Израда виртуелних
тура
Мера 2.1.
Изградња онлајн
понуде културних
добара општине
Бачки Петровац
Активност 9.2.3.
Одржавање
виртуелних тура и
изложби

Назив и ознака
мере или
активности из СП

600

300

500

250

24

12

Пројекција средства по изворима у 000 рсд.
2022
2023
извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

остали
извори

укупно

извор 01

2024
остал
и
извори

укупно

ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

Укупно за
програм

500

0501-5001

Адаптација ПУ Вчиелка у
Маглићу-фасадерски и
изолатерски радови

Адаптација ПУ
Вчиелка у
Маглићуфасадерски и
изолатерски
радови

500

0501-0001

Енергетска ефикасност у
домаћинствима

M1. Енергетска
ефикасност у
домаћинствима

0501

1301

1301-5001

РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Укупно за
програм

1.000

Уређење спомен парка
”Жарко Петровић” Маглић
(са дечијим игралиштем,
пич тереном и другим
садржајима)
Укупна вредност
инвестиције: 9.000.000

A9. Уређење
спомен парка
”Жарко Петровић”
Маглић (са
дечијим
игралиштем, пич
тереном и другим
садржајима)

1.000

500

0.00

500

1.000

0.00

1.000

