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124. 
На основу члана 5. став 3, члана 6. став 1. и члана 79.  став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016),  члана 4. и 5.  Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 4.  Одлуке о комуналним  
делатностима  („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 17/2012) и  члана 16. став 1. 
тачка 6.  и члана 34. став 1. тачка 9. Статута  Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина  општине Бачки 
Петровац на својој V седници, одржаној дана 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 

 
 

О Д Л У К У 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

О Д Л У К Е 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

„ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПТЕРОВАЦ – (пречишћени текст) 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2013)-(у даљем тексту: Одлука), са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016). 
 

Члан 2. 
 

 Назив Одлуке се мења и гласи: „ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“. 
 

Члан 3. 
 

 Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 
 „Јавно предузеће обавља наведене делатности у насељеним местима Бачки 
Петровац и Кулпин. Исте може обављати и у ширем региону.“ 
 

Члан 4. 
 

 Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
 „ Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из: 

1. прихода од продаје комуналних услуга; 
2. прихода од комуналне накнаде; 
3. прихода од концесионих накнада за обављање комуналних делатности; 
4. прихода буџета општине Бачки Петровац; 
5. наменских средстава других нивоа власти; 
6. других извора, у складу са законом.“ 
7.  

Члан 5 
 

 У члану 13. Одлуке став 1. се брише. 
 



Страна 2 од 54   09. септембра 2016.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  14 

Члан 6. 
 

 Члан 15. Одлуке мења се и гласи: 
„Надзорни одбор: 
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са 

дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. 
овог члана; 

3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања; 

4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 
активности; 

5. усваја финансијске извештаје; 
6. надзире рад директора; 
7. доноси статут; 
8. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању 

капитала; 
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака; 
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 
11. врши друге послове у складу са законом и статутом. 

 
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу. 
Одлуке из става 1. тачка 1,2,7. и 9. овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност 

Скупштине општине Бачки Петровац. 
 Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 
сагласност Скупштине општине Бачки Петровац“. 
 

Члан 7. 
 

Члан 16. Одлуке мења се и гласи: 
„За председника и члана Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 
1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
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7. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење 
наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности 
и дужности. 

 
Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати све услове из 

овог члана а предлаже се на начин утврђен статутом Јавног предузећа. 
 Надзорни одбор и директор Јавног предузећа на могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору.“ 
 

Члан 8. 
 

 Иза члана 16. Одлуке, додаје се нови члан 16.а, који гласи: 
 „Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем. 
 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико: 

1. Јавно предузеће на достави годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања у роковима прописаним Законом о јавним предузећима; 

2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Јавног 
предузећа делује на штету Јавног  предузећа несавесним понашањем или на 
други начин; 

3. се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или 
на други начин; 

4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 
 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 
врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог 
председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.“  
 

Члан 9. 
 

 У члану 17. став 2. Одлуке мења се и гласи: 
 „За директора Јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
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6. да има радно искуство у организовању и вођењу послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање 

у вршењу функције у органу политичке странке; 
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење 
наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, 
делатности и дужности; други услови одређени статутом Јавног  предузећа. 

 
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 
Директор има право на зараду и право на стимулацију у складу са условима и 

критеријумима утврђеним подзаконским актом. 
Директор Јавног предузећа не може имати заменика.“ 

 
Члан 10. 

 
Члан 18. Одлуке се мења и гласи: 

 „Директор Јавног предузећа: 
1. представља и заступа Јавно предузеће; 
2. организује и руководи процесом рада; 
3. води пословање Јавног предузећа; 
4. одговара за законитост рада Јавног предузећа; 
5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 
6. предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран 

је за његово спровођење; 
7. предлаже финансијске извештаје; 
8. извршава одлуке Надзорног одбора; 
9. бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је 

једини власник Предузеће; 
10. доноси акт о систематизацији; 
11. врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и статутом Јавног 

предузећа.“ 
Члан 11. 

 
 Члан 19. Одлуке мења се и гласи: 
 „Директор Јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса директора (у даљем 
тексту: Комисија), коју образује Скупштина општине Бачки Петровац. 
 Комисија има пет чланова, од којих је један председник. 
 Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у 
Скупштини аутономне покрајине, одборници у Скупштини општине Бачки Петровац, као 
ни постављена лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или 
органима Општине Бачки Петровац.“ 
 

Члан 12. 
 

 Након члана 19. Одлуке додаје се нови члан, који гласи: 
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 Члан 19.а.: 
 „Оглас о јавном конкурсу  за избор директора Јавног предузећа мора да садржи 
све податке утврђене Законом о јавним предузећима и исти се објављује у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, у најмање 
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије 
као и на интернет страници Општине Бачки Петровац.“ 
 

Члан 13. 
 

Члан 21. Одлуке мења се и гласи: 
 „По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве 
и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. 

У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина 
утврђује резултат кандидата за именовање директора Јавног предузећа а према 
мерилима прописаним за именовање директора Јавног предузећа. 

Мерила за именовање директора Јавног предузећа утврђују се посебним  
подзаконским актом Владе Републике Србије.“ 
 

Члан 14. 
 

 У члану 22. став 6. Одлуке мења се и гласи: 
 „Решење о именовању директора Јавног предузећа, са образложењем, доставља 
се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“ и на интернет страници Општине Бачки 
Петровац. 

Члан 15. 
 

 Члан 23. Одлуке допуњује се са новим ставом 2, који гласи: 
 „Поступак за именовање директора Јавног предузећа покреће се шест месеци 
пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења 
оставке или разрешења.“ 
 

Члан 16. 
 

Након члана 23. Одлуке,  додају се следећи нови чланови, и то: 
 Члан 23.а.: 
 „Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Бачки Петровац.“ 
  

Члан 23.б.: 
 „Предлог за разрешење директора Јавног предузећа подноси Општинско веће 
Општине Бачки Петровац или то може урадити и Надзорни одбор Јавног предузећа. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним 
разлозима 
због којих се предлаже разрешење и исти доставља директору Јавног предузећа, који 
има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже његово 
разрешење. 
 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити 
управни спор.“ 
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Члан 23.в.: 

 „Директор Јавног предузећа се разрешава пре истека периода на који је 
именован уколико: 

1. у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног 
предузећа из члана 17. ове Одлуке; 

2. Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања у роковима прописаним Законом о јавним предузећима; 

3. се утврди де је због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања Јавног предузећа односно од плана пословања 
Јавног предузећа; 

4. се утврди  да делује на штету Јавног  Предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем или на други начин; 

5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде 
негативан; 

6. у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора; 

7. у другим случајевима прописаним законом.“ 
 
Члан 23.г.: 

 „Директор Јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је 
именован уколико: 

1. Јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним Законом о 
јавним предузећима; 

2. Јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања; 

3. Јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и 
допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4. Јавно предузеће не спроводи усвојени годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање у складу са 
Законом о јавним предузећима; 

5. Јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из Закона о јавним 
предузећима; 

6. не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја; 

7. Јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора; 
8. не извршава одлуке Надзорног одбора; 
9. у другим случајевима прописаним законом.“ 

 
Члан 23.д.: 

 „Скупштина општине Бачки Петровац доноси решење о суспензији директора 
Јавног предузећа, ако у току трајања мандата против истог буде потврђена оптужница. 
 Суспензија директора Јавног предузећа траје док се поступак правоснажно не 
оконча.“ 
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Члан 17. 
 

Члан 24. Одлуке мења се и гласи: 
 „Скупштина општине Бачки Петровац може именовати вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа до именовања директора Јавног  предузећа а по 
спроведеном јавном конкурсу, у следећим случајевима: 

- уколико директору Јавног предузећа престане мандат због истека периода на 
који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења; 

- уколико буде донето решење о суспензији; 
- у случају смрти или губитка пословне способности директора Јавног 

предузећа. 
 

Вршилац дужности директора Јавног предузећа може бити именован на период 
не дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора 
Јавног предузећа из члана 17. ове Одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор 
Јавног предузећа.“ 
 

Члан 18. 
 

 Члан 26. Одлуке мења се и гласи: 
 „Општи акти Јавног предузећа су: ова Одлука, Статут и други општи акти 
утврђени законом. 
 Општи акти Јавног предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Закона о 
јавним предузећима.“ 
 

Члан 19. 
 

 У члану 28. став 1. Одлуке допуњује се са новом тачком (иза тачке: „статусне 
промене“), која гласи: 

• „акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији;“ 

 
Члан 20. 

 
Члан 29. Одлуке брише се у потпуности. 

 
Члан 21. 

 
Члан 31. Одлуке мења се и гласи: 

 „Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану пословне стратегије и развоја, који доноси Надзорни одбор Јавног 
предузећа. 
 За сваку календарску годину Јавно предузеће је дужно да донесе годишњи 
програм пословања (у даљем тексту: Програм) и исти доставља Скупштини општине 
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Бачки Петровац ради давања сагласности најкасније до 01. децембра текуће године за 
наредну годину. 
 Програм се сматра донетим када на њега Скупштина општине Бачки Петровац да 
сагласност. 
 Годишњи, односно трогодишњи Програм садржи нарочито следеће елементе: 

1. планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
2. планиране набавке; 
3. план инвестиција; 
4. планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића 

губитака; 
5. елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
6. план зарада и запошљавања; 
7. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, 

пропаганду и репрезентацију; 
8. критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа. 
 

Усвојени Програм Јавног предузећа доставља се ресорном министарству, 
министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове 
рада, министарству надлежном за послове финансија и министарству надлежном за 
послове локалне самоуправе.“ 
 

Члан 22. 
 

 Члан 32. допуњује се са новим ставом 2, који гласи: 
 „Тромесечни извештаји о реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања се достављају у року од 30 дана од дана истека тромесечја.“ 
 

Члан 23. 
 

 Иза члана  26. Одлуке додаје се нови члан, који гласи: 
  
 Члан 26.а.: 
 „Јавно предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет Општине 
Бачки Петровац, по завршном рачуну за претходну годину.“ 
 

Члан 24. 
 

 Након члана 37. Одлуке,  додају се следећи нови чланови: 
 
 Члан 37.а.: 
 „Јавно предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду, 
безбедности имовине и заштите и унапређење радне и животне средине. 
 Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално 
коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова животне средине у оквир 
инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера 
заштите животне средине у складу са законом.“ 
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 Члан 37.б.: 
 „Органи Јавног предузећа су дужни да омогуће деловање организације 
синдиката у складу са њеном улогом и задацима. 
 Запослени у Јавном предузећу имају право на штрајк у складу са законом којим 
се уређују услови за организовање штрајка и актом оснивача о минимуму процеса 
рада.“ 
 
 Члан 37.в.: 
 „Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се благовременим, истинитим и 
потпуним извештавањем јавности путем интернет странице Јавног предузећа, на којој се 
обавезно објављују следећи подаци: 

• радне биографије чланова Надзорног одбора и директора Јавног 
предузећа; 

• организациона структура Јавног предузећа; 
• годишњи односно трогодишњи програм пословања, као и све његове 

измене и допуне, односно извод тог програма; 
• тромесечни извештаји о реализацији годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања; 
• годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 
• о сметњама и прекидима у пружању комуналних услуга које су настале 

или ће настати у вршењу делатности Јавног предузећа; 
• друге информације од значаја за јавност.“ 

 
Члан 37.г.: 

 „Органи Јавног предузећа су дужни да обезбеде јавност рада и редовно, 
благовремено, потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и пословању 
Јавног предузећа, а нарочито развојним плановима и њиховом утицају на економски и 
социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити безбедности на 
раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити и статусним променама. 
 Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на огласној 
табли Јавног предузећа, путем службених саопштења, радних састанака и на други 
погодан начин.“ 
 

Члан 25. 
 

 Члан 40. Одлуке мења се и гласи: 
 „Јавно предузеће је дужно да своја општа акта усагласи са законом и овом 
Одлуком у року од 90 дана од дана усклађивања ове Одлуке са одредбама Закона о 
јавним предузећима.“ 
 

Члан 26. 
 

Иза члана 40. одлуке додаје се нови члан, који гласи: 
 
Члан 40.а.: 

 „Јавно предузеће ће донети дугорочни и средњорочни план пословне стратегије 
и развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о јавним 
предузећима.“ 
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Члан 27. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-91/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године          П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

                   др Јан Шуљан, с.р. 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 

О Д Л У К Е 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ 
„ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 2/90) 
 

Члан 19. 
 

 Јавно предузеће је правни следбеник дела делатности Месних заједница из 
комуналних делатности, СИЗ-а за локалне путеве Бачки Петровац са седиштем у Бачком 
Петровца у улици Коларовој бр. 17. уписане у регистар основног суда Новог Сада под 
бројем Fi SIZ 65/83, СИЗ-а за становање Бачки Петровац са седиштем у Бачком Петровцу у 
ул. Коларовој бр. 17 уписане у регистар Основног суда Новог Сада под бројем Fi SIZ 6/85 и 
Општинског завода за урбанизам, геодезију и имовинско-правне послове Општине Бачки 
Петровац. 
 

Члан 20. 
 

 Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о оснивању јавног комуналног 
предузећа донета на седници Скупштине општине Бачки Петровца, дана 29.12.1989. 
годинe 
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САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 
ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

О Д Л У К Е 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ 

„ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 7/2004) 

 
Члан 14. 

 
 До именовања директора функцију вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
вршиће инг. маш. Чинчурак Јан. 
 Управни одбор Јавног предузећа дужан је да у року од 60 дана од дана доношења 
ове одлуке Статут из члана 12. ове одлуке усклади са одредбама ове Одлуке и достави 
Скупштини општине Бачки Петровац, ради давања сагласности на исти.. 
 

Члан 15. 
 

 Даном ступања на снагу ове одлуке послови Службе урбанизма из Јавног 
предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац наставиће да се врше у Општинској управи Општине 
Бачки Петровац са надлежностима утврђеним Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 47/2003) – у Одељењу за привреду Општинске управе. 
 У Одељење из претходног става преузеће се запослена лица која се обављала 
послове урбанизма у складу са законским надлежностима, одговарајући предмети и акти 
и одговарајућа опрема и средства рада. 
 Општинска управа ће актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у општинској управи утврдити радно место за обављање послова урбанизма у 
складу са законом и утврдити услове за њихово вршење у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 16. 
 

 Општинска управа ће преузети раднике, предмете односно одговарајућу опрему и 
средства из члана 15. став 2. ове одлуке на основу споразума сачињеног са Јавним 
предузећем „Прогрес“ Бачки Петровац.  

Споразум из претходног става закључиће се уз претходну сагласност Извршног 
одбора Општине Бачки Петровац. 

 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 
ОДЛУКЕ О ПЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

О Д Л У К Е 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

„ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 11/2013) 

 
Члан 44. 

 
 Скупштина општине Бачки Петровац у својству оснивача улаже свој улог у основни 
капитал предузећа у износу од 500,00 динара. 
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САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 

О Д Л У К Е 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

„ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“  
(пречишћени текст) 

(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2013) 
 

Члан 38. 
 

 До доношења општих аката потребних за обављање делатности Јавног предузећа 
примењиваће се општи акти предузећа, који су важили до ступања на снагу ове Одлуке. 
 
 

Члан 39. 
 

 До именовања Надзорног одбора Јавног предузећа, послове Надзорног одбора 
обављаће Управни одбор предузећа, док ће послове директора предузећа до именовања 
обављати в.д. директор предузећа, правник Владимир Туран. 
 

Члан 41. 
 

 Директор Јавног предузећа донеће у року од 30 дана од дана ступања на правну 
снагу Статута Јавног предузећа, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места уз сагласност Надзорног одбора Јавног предузећа. 
 Распоређивање радника на основу акта о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места извршиће директор у року од 15 дана од дана давања 
сагласности на исти од стране Надзорног одбора Јавног предузећа. 
 

Члан 42. 
 

 Скупштина општине Бачки Петровац именоваће Надзорни одбор Јавног предузећа 
у року од тридесет дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора престаје са радом 
Управни одбор Јавног предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат. 
 

Члан 43. 
 

 Конкурс за именовање директора Јавног предузећа биће расписан најкасније до 
30. јуна 2013. године. 
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  125.  
На основу члана 5. став 3, члана 6. став 1. и члана 79.  став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), члана 4. и 5. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 4. Одлуке о комуналним 
делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 17/2012) и  члана  16. став 1. 
тачка 6. и члана 34. став 1. тачка 9. Статута  Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац на својој V седници, одржаној дана 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА 
ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА КСП „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ  

У ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КСП „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ – (пречишћени текст) 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о промени облика организовања 
Друштвеног предузећа КСП „Комуналац“, Маглић у Јавно предузеће КСП „Комуналац“, 
Маглић – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2013)-(у 
даљем тексту: Одлука), са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/2016). 
 

Члан 2. 
 

 Наслов под редним бројем 3. Одлуке мења се и гласи: „СВОЈСТВО, ДУЖНОСТИ И 
ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЕЗЕ“.  
 

Након истог додаје се нови члан, који гласи: 
 Члан 6.а.:  

„Предузеће има својство правног лица. 
 Предузеће стиче својство правног лица уписом у регистар у складу са законом 
којим се уређује правни положај и поступак регистрације привредних друштава. 
 У правном промету са трећим лицима Предузеће иступа у своје име и за свој 
рачун. 
 Предузеће за своје обавезе одговара свом својом имовином.“ 
 

Члан 3. 
 

 Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
 „Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује на начин којим се 
обезбеђује: 

1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на 
начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона; 

2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева 
тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и 
хигијенску исправност у складу са позитивним прописима; 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, 
постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности; 
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4. развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада.“ 

 
Члан 4. 

 
 Члан 8. Одлуке мења се и гласи: 
 „У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 
пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, Предузеће је 
дужно да одмах о томе обавести општински орган управе надлежан за комуналне 
послове и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја односно 
прекида или на други начин да обезбеди пружање комуналних услуга.“ 
 

Члан 5. 
 
 Члан 12. Одлуке мења се и гласи: 
 „Предузеће заступа и представља директор Предузећа, без ограничења. 
 Директор има сва овлашћења у правном промету, у оквиру делатности уписаних 
у Регистар привредних субјеката.“ 
 

Члан 6. 
 

 Иза члана 17. Одлуке брише се наслов под редним бројем 6. „ОРГАНИ 
ПРЕДУЗЕЋА“. Такође се брише и члан 18. који следи иза њега. 
 Нови наслов под редним бројем 6. гласи „ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ПРЕДУЗЕЋА“. 
 

Члан 7. 
 

 Након члана 19. одлуке , додаје се наслов под редним бројем 7, који гласи 
„ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА“, а наслови „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, „САРАДЊА ОРГАНА 
ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ“, „ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ“, „ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“, постају наслови под редним бројевима 8, 9, 10, и 11.  
 

Члан 8. 
 

 У члану 20. Одлуке брише се први став. 
 

Члан 9. 
 

 Члан 22. Одлуке мења се и гласи: 
 „Надзорни одбор: 

12. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење; 

13. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. 
овог члана; 

14. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања; 

15. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 
активности; 
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16. усваја финансијске извештаје; 
17. надзире рад директора; 
18. доноси статут; 
19. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању 

капитала; 
20. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака; 
21. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 
22. врши друге послове у складу са законом и статутом. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго лице у Предузећу. 

Одлуке из става 1. тачка 1,2,7. и 9. овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност 

Скупштине општине Бачки Петровац. 
 Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 
сагласност Скупштине општине Бачки Петровац“. 
 

Члан 10. 
 

 Члан 23. Одлуке мења се и гласи: 
 „За председника и члана Надзорног одбора именује се лице које испуњава 
следеће услове: 

8. да је пунолетно и пословно способно; 
9. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 

10. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2. овог члана; 

11. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа; 

12. да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 
13. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
14. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење 
наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности 
и дужности. 

 
Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати све услове из овог 

лана а предлаже се на начин утврђен статутом Предузећа. 
 Надзорни одбор и директор Предузећа на могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору.“ 
 

Члан 11. 
 

 Иза члана 23. Одлуке, додаје се нови члан 23.а, који гласи: 
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 „Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико: 

5. Предузеће на достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним Законом о јавним предузећима; 

6. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа 
делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

7. Се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на 
други начин; 

8. У току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну 
затвора. 

 
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог 
председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.“  
 

Члан 12. 
 

 У члану 24. став 2. Одлуке мења се и гласи: 
 „За директора Предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: 

10. да је пунолетно и пословно способно; 
11. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

12. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2. овог члана; 

13. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима Предузећа; 

14. да познаје област корпоративног управљања; 
15. да има радно искуство у организовању и вођењу послова; 
16. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање 

у вршењу функције у органу политичке странке; 
17. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
18. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење 
наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, 
делатности и дужности; други услови одређени статутом Предузећа. 

 
Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време. 
Директор има право на зараду и право на стимулацију у складу са условима и 

критеријумима утврђеним подзаконским актом. 
Директор Предузећа не може имати заменика.“ 
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Члан 13. 
 

 Члан 25. Одлуке се мења и гласи: 
 „Директор Предузећа: 

12. представља и заступа Предузеће; 
13. организује и руководи процесом рада; 
14. води пословање Предузећа; 
15. одговара за законитост рада Предузећа; 
16. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 
17. предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран 

је за његово спровођење; 
18. предлаже финансијске извештаје; 
19. извршава одлуке Надзорног одбора; 
20. бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини 

власник Предузеће; 
21. доноси акт о систематизацији; 
22. врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и статутом 

Предузећа.“ 
 

Члан 14. 
 

 Члан 26. Одлуке мења се и гласи: 
 „Директор Предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса директора (у даљем 
тексту: Комисија), коју образује Скупштина општине Бачки Петровац. 
 Комисија има пет чланова, од којих је један председник. 
 Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у 
Скупштини аутономне покрајине, одборници у Скупштини општине Бачки Петровац, као 
ни постављена лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или 
органима Општине Бачки Петровац.“ 
 

Члан 15. 
 

 Након члана 27. Одлуке додаје се нови члан 27.а, који гласи: 
 „Оглас о јавном конкурсу  за избор директора Предузећа мора да садржи све 
податке утврђене Законом о јавним предузећима и исти се објављује у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, у најмање 
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије 
као и на интернет страници Општине Бачки Петровац.“ 
 

Члан 16. 
 

 Члан 28. Одлуке мења се и гласи: 
 „По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве 
и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. 
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У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина 
утврђује резултат кандидата за именовање директора Предузећа а према мерилима 
прописаним за именовање директора Предузећа. 

Мерила за именовање директора Предузећа утврђују се посебним  
подзаконским актом Владе Републике Србије.“ 
 

Члан 17. 
 

 У члану 29. став 6. Одлуке допуњује се и гласи: 
 „Решење о именовању директора Предузећа, са образложењем, доставља се 
лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,  
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“ и на интернет страници Општине Бачки 
Петровац.“ 

Члан 18. 
 

 Члан 30. Одлуке допуњује се са новим ставом 2, који гласи: 
 „Поступак за именовање директора Предузећа покреће се шест месеци пре 
истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења 
оставке или разрешења.“ 

Члан 19. 
 

 Након члана 30,  додају се следећи нови чланови, и то: 
 
 Члан 30.а.: 
 
 „Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Бачки Петровац.“ 
  

Члан 30.б.: 
 „Предлог за разрешење директора Предузећа подноси Општинско веће Општине 
Бачки Петровац или то може урадити и Надзорни одбор Предузећа. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним 
разлозима 
због којих се предлаже разрешење и исти доставља директору Предузећа, који има 
право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже његово 
разрешење. 
 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити 
управни спор.“ 
 
 Члан 30.в.: 
 
 „Директор Предузећа се разрешава пре истека периода на који је именован 
уколико: 

1. у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Предузећа 
из члана 24. ове Одлуке; 

2. Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним Законом о јавним предузећима; 

3. се утврди де је због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања 
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супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у Предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања 
основног циља пословања Предузећа односно од плана пословања Предузећа; 

4. се утврди  да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем или на други начин; 

5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде 
негативан; 

6. у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора; 

7. у другим случајевима прописаним законом.“ 
 
Члан 30.г.: 

 
 „Директор Предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је 
именован уколико: 

1. Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним Законом о јавним 
предузећима; 

2. Предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања; 

3. Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене 
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и 
допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4. Предузеће не спроводи усвојени годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање у складу са 
Законом о јавним предузећима; 

5. Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из Закона о јавним 
предузећима; 

6. не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја; 

7. Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора; 
8. не извршава одлуке Надзорног одбора; 
9. у другим случајевима прописаним законом.“ 

 
Члан 30.д.: 

 
 „Скупштина општине Бачки Петровац доноси решење о суспензији директора 
Предузећа, ако у току трајања мандата против истог буде потврђена оптужница. 
 Суспензија директора Предузећа траје док се поступак правоснажно не оконча.“ 
 

Члан 20. 
 

 Члан 31. Одлуке мења се и гласи: 
 „Скупштина општине Бачки Петровац може именовати вршиоца дужности 
директора Предузећа до именовања директора Предузећа а по спроведеном јавном 
конкурсу, у следећим случајевима: 

- уколико директору Предузећа престане мандат због истека периода на који 
је именован, због подношења оставке или у случају разрешења; 

- уколико буде донето решење о суспензији; 
- у случају смрти или губитка пословне способности директора Предузећа. 
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Вршилац дужности директора Предузећа може бити именован на период не 
дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора 
Предузећа. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора 
Предузећа из члана 24. ове Одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа.“ 
 

Члан 21. 
 

 Члан 33. Одлуке допуњује се и гласи: 
 Општи акти Предузећа су: ова Одлука, Статут и други општи акти утврђени 
законом. 
 Општи акти Предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Закона о 
јавним предузећима.“ 
 

Члан 22. 
 

 Након члана 33. Одлуке додаје се следећи нови члан: 
 
 Члан 33.а: 
 
 „Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет Општине Бачки 
Петровац, по завршном рачуну за претходну годину.“ 
 

Члан 23. 
 

 У члану 35. став 1. Одлуке допуњује се са новом тачком (иза тачке: „статусне 
промене“), која гласи: 

• „акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији;“ 

 
Члан 24. 

 
 Члан 36. Одлуке брише се у потпуности. 
 

Члан 25. 
 

 Члан 38. Одлуке мења се и гласи: 
 „Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану пословне стратегије и развоја, који доноси Надзорни одбор 
Предузећа. 
 За сваку календарску годину Предузеће је дужно да донесе годишњи програм 
пословања (у даљем тексту: Програм) и исти доставља Скупштини општине Бачки 
Петровац ради давања сагласности најкасније до 01. децембра текуће године за 
наредну годину. 
 Програм се сматра донетим када на њега Скупштина општине Бачки Петровац да 
сагласност. 
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 Годишњи, односно трогодишњи Програм садржи нарочито следеће елементе: 
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
2. планиране набавке; 
3. план инвестиција; 
4. планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића 

губитака; 
5. елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
6. план зарада и запошљавања; 
7. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, 

пропаганду и репрезентацију; 
8. критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова 

Надзорног одбора Предузећа. 
Усвојени Програм Предузећа доставља се ресорном министарству, министарству 

надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове рада, 
министарству надлежном за послове финансија и министарству надлежном за послове 
локалне самоуправе.“ 
 

Члан 26. 
 

 У члану 39. додаје се нови став 2, који гласи: 
 „Тромесечни извештаји о реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања се достављају у року од 30 дана од дана истека тромесечја.“ 
 

Члан 27. 
 

 Члан 47. Одлуке мења се и гласи: 
 „Јавност у раду Предузећа обезбеђује се благовременим, истинитим и потпуним 
извештавањем јавности путем интернет странице Предузећа, на којој се обавезно 
објављују следећи подаци: 

• радне биографије чланова Надзорног одбора и директора Предузећа; 
• организациона структура Предузећа; 
• годишњи односно трогодишњи програм пословања, као и све његове 

измене и допуне, односно извод тог програма; 
• тромесечни извештаји о реализацији годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања; 
• годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 
• о сметњама и прекидима у пружању комуналних услуга које су настале 

или ће настати у вршењу делатности Предузећа; 
• друге информације од значаја за јавност.“ 

 
Члан 28. 

 
 Члан 51. Одлуке мења се и гласи: 

 
 „Предузеће је дужно да своја општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у 
року од 90 дана од дана усклађивања ове Одлуке са одредбама Закона о јавним 
предузећима.“ 
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Члан 29. 

 
 Иза члана 51. одлуке додаје се нови члан 51.а, који гласи: 
 „Предузеће ће донети дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 
развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима.“ 
 

Члан 30. 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-92/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
                                                                                                                  
                                                                                                                       
 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 
О Д Л У К Е 

О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИТЗОВАЊА 
ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА КСП „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ 

У ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КСП „КОМУНАЛАЦ“, МАГЛИЋ 
(пречишћени текст) 

 
Члан 49. 

 
 До доношења општих аката потребних за обављање делатности Предузећа 
примењиваће се општи акти Предузећа, који су важили до ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 50. 
 

 До именовања Надзорног одбора Предузећа, послове Надзорног одбора обављаће 
Управни одбор Предузећа, док ће послове директора Предузећа до именовања обављати 
директор Предузећа, Чедомир Рупар. 
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Члан 52. 

 
 Директор Предузећа донеће у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута 
Предузећа, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз сагласност 
Надзорног одбора Предузећа. 
 Распоређивање радника на основу акта о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места извршиће директор у року од 15 дана од дана давања 
сагласности на исти акт од стране Надзорног одбора Предузећа. 
 

Члан 53. 
 

 Скупштина општине Бачки Петровац именоваће Надзорни одбор Предузећа у року 
од тридесет дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора престаје са радом 
Управни одбор Предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат. 
 

Члан 54. 
 

 Конкурс за именовање директора Предузећа биће расписан најкасније до 30. јуна 
2013. године. 
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  126. 
На основу члана 9. а у вези члана 7. Закона о платама у државним органима и 

јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 
92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута 
Општине Бачки Петровац -пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“ 
број 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој V седници одржаној  
08.09.2016. године, д о н е л а  ј е  
 

О  Д  Л  У   К  У 
ПЛАТАМА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА НА СТАЛНОМ РАДУ 

У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

      Члан 1. 
 
 Овом Одлуком уређује се начин утврђивања плата чланова Општинског већа на 
сталном раду у Општини Бачки Петровац. 
      Члан 2. 
 
 Плате чланова Општинског већа на сталном раду утврђују се на основу: 

1. основице за обрачун плате изабраних лица 
2. коефицијента који се множи са основицом 
3. додатка на плату 
4. обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање из плате, у складу са законом. 
 

Члан 3. 
 

 Основицу за обрачун и исплату плата одређује Влада Републике Србије. 
 Коефицијент за обрачун и исплату плате чланова Општинског већа на сталном раду 
износи  4,64. 
      Члан 4. 
 
 Остала права из радно правног односа чланови Општинског већа на сталном раду у 
Општини Бачки Петровац остварују у складу са радно правним законима, одлукама СО-е и 
пратећим прописима. 
      Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“ 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-93/2016-02                             П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 08.09.2016. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ                                            
                                                                                                                                  др  Јан Шуљан, с.р. 
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  127.  
На основу  члана 42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'', број 

45/13) и члана 34. став 7. Статута Општине Бачки Петровац - пречишћени текст („Службени 
лист Општине Бачки Петровац" број 1/2014), Скупштина oпштине Бачки Петровац на својој   
V   седници одржаној дана  08.09.2016. године,  д о н е л а  ј е 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

У  Одлуци о оснивању Савета за здравље Општине Бачки Петровац ("Сл. лист 
Општине Бачки Петровац" бр. 9/14) члан 2.став 1. се мењаја и сада гласи: 
 
„Савета за здравље се образује у следећем саставу:  

- Милина Kишгеци  из Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ –
председницa, 

- Јасна Шпрох из реда локалне самоуправе, 
- Валерија Фабиан  из реда Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, 
- др Јована Шмања  из Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, 
- др Соња Хархаји  из реда Института за јавно здравље Војводине , 
- др Јан Варга из реда Поликлинике „ЗДРАВЉЕ“,    
- Андреја Ракочевић из реда Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање, Филијала Нови Сад, испостава Бачки Петровац, 
- Зузана Пашић из реда Предшколске установе „Вчиелка“.   

 
Члан 2. 

 
У осталим деловима Одлука о оснивању Савета за здравље Општине Бачки 

Петровац остаје непромењена. 
Члан 3. 

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

Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

                                                                                                                    
 
Број:  011-94/2016-02                                                                                                 
Дана: 08.09.2016. године                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К  
Бачки Петровац                                                                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                
                                                                                                                                                               
                           др Јан Шуљан, с.р. 
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  128. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 
72/2011 и 88/2013) и члана 34. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 – пречишћени текст), те члана 11. став 1. тачка 2. 
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2012), 
Скупштина Општине Бачки Петровац на својој  V седници одржаној дана 08.09.2016. 
године донела је следећу  

О   Д   Л   У   К  У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене  Одлуке о покретању поступка отуђења 
непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, број 011-66/2016-02 од 
19.07.2016. ( „Службени лист Општине Бачки Петровац“,  број 13/2016)-( у даљем тексту 
Одлука). 

Члан 2. 

Члан 2. став 2.Одлуке се мења и гласи: 

„Почетна цена некретнина наведених у члану 1. ове Одлуке,  утврђена је на основу 
Извештаја о процени тржишне вредности непокретности, од 31.08.2016. године, коју је 
сачинио судски вештак грађевинске струке ЛИМ ТИМ Агенције за инжињеринг и 
вештачења Милан Ракочевић, Нови Сад, а износи: 

1.За некретнину наведену у члану 1. тачка 1.  14.947,40 евра у динарској 
противвредности,  

2.За некретнину наведену у члану 1. тачка 2.   13.949,00 евра у динарској 
противвредности, 

 3.За некретнину наведену у члану 1. тачка 3.  14.947,40 евра у динарској 
противвредности, 

 4.За некретнину наведену у члану 1. тачка 4.  6.481,80 евра у динарској 
противвредности, 

 5.За некретнину наведену у члану 1. тачка 5.  14.492,00 евра у динарској 
противвредности, 

 6.За некретнину наведену у члану 1. тачка 6.  15.784,60 евра у динарској 
противвредности, 
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 7.За некретнину наведену у члану 1. тачка 7.  18.374,20 евра у динарској 
противвредности, 

 8.За некретнину наведену у члану 1. тачка 8.  3.570,00 евра у динарској 
противвредности, 

 9.За некретнину наведену у члану 1. тачка 9.  21.590,00 евра у динарској 
противвредности, 

10.За некретнину наведену у члану 1. тачка 10.  10.633,00 евра у динарској 
противвредности. 

Члан 3. 

Члан 4. Став 2. Одлуке се мења и гласи: 

„Рок за подношење понуда је 15 дана   од дана оглашавања.“ 

     Члан 4. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-95/2016-02 
Дана:  08.09.2016. године                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         

    др Јан Шуљан, с.р. 
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129.  
 

На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) а у складу са чланом 34. тачка 7. Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој V седници, одржаној 08.09.2016. 
године, д о н е л а  ј е     
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ 
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 Утврђује се да је ЈАСНИ ШПРОХ, предузетници из Бачког Петровца, престао мандат 
одборнице у Скупштини општине Бачки Петровац, на основу члана 46. став 1. тачка 5. 
Закона о локалним изборима, према коме одборнику престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве с функцијом одборника. 
 
 Именованој функција одборнице престаје даном постављања за помоћника 
председника Општине Бачки Петровац за комуналне делатности, тј. 01.08.2016. године.  
 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-96/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
                                                                                                                                   др Јан Шуљан, с.р. 
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  130. 
 

На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) а у складу са чланом 34. тачка 7. Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој V седници, одржаној 08.09.2016. 
године, д о н е л а  ј е     
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 Утврђује се да је СРЂАНУ СТОЈАНОВИЋУ, професору спорта и физичког васпитања 
из Маглића, престао мандат одборника у Скупштини општине Бачки Петровац, на основу 
члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, према коме одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које 
су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника.. 
 
 Именованом функција одборника престаје даном постављања за помоћника 
председника Општине Бачки Петровац за спорт и друштвене делатности, тј. 08.09.2016. 
године.  
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-97/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
                                                                                                                                   др Јан Шуљан, с.р. 
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  131. 
 

На основу члана 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр.  129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки 
Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и 
члана 14. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој 
V седници, одржаној 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Потврђује се мандат новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки 
Петровац, и то: 
 

- БРАНИСЛАВУ КЕЛЕЧЕВИЋУ, предузетнику из Бачког Петровца,  Ул. 
Сладковичова 1, 

 
са Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“. 
 

II 
 

 Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао 
мандат. 
 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-98/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац 

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

    
                                                                                                                      др Јан Шуљан, с.р. 
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  132. 
 

На основу члана 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр.  129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки 
Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и 
члана 14. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој 
V седници, одржаној 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
НОВОИЗАБРАНОЈ ОДБОРНИЦИ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Потврђује се мандат новоизабраној одборници Скупштине општине Бачки 
Петровац, и то: 
 

- МАРИЈИ МАРКО, медицинској сестри из Гложана ,  Ул. маршала Тита 98, 
 
са Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“. 
 

II 
 

 Мандат нове одборнице траје до истека мандата одборника коме је престао 
мандат. 
 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-99/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац 

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

    
                                                                                                                                др Јан Шуљан, с.р. 
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   133. 
 

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 V седници одржаној дана 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

СЛОВАЧКОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ПОЗОРИШТА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

I 
 

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на План и програм рада Словачког војвођанског 
позоришта за 2016. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Словачког 
војвођанског позоришта на седници одржаној 04.02.2016. године. 
  
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 
Број: 011-100/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац         П Р Е Д С Е Д Н И К                                                      

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
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134. 
 

На основу члана 34. став 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац на својој V седници одржаној 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ, 
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на  План и програм рада Библиотеке „Штефан 
Хомола“ у Бачком Петровцу за 2016. годину, који је усвојен од стране Управног одбора 
Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу, на седници одржаној дана 24.03.2016. 
године. 
 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 
Број: 011-101/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац 
 

                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К                                                      
                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                          др Јан Шуљан, с.р. 
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  135. 
 

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 V седници, одржаној дана 08.09.2016. 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 2016. 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 2016. годину,  који је усвојен од стране Управног одбора Музеја војвођанских Словака 
на седници одржаној 05.02.2016. године. 
  
 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 
Број: 011-102/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К                                                      

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                           др Јан Шуљан, с.р. 
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  136. 
На основу члана 6. Одлуке о оснивању Савета за јавну безбедност  Општине Бачки 

Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2010 ), Скупштина Општине 
Бачки Петровац је на својој V седници, одржаној 08.09.2016. године, д о н е л а   
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

ДРУГИМ ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  
 

Члан 1.  
 

У  члану 1. Решењa о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност 
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2013), које је 
донела Скупштина општине Бачки Петровац на својој X седници, одржаној дана 
27.03.2013. године, врше се следеће измене: 
 

- у ставу 2. тачки 1. речи “Павел Марчок“, замењује се речима „Срђан Симић“; 
 

- у ставу 3.тачки 1. речи „Рајко Перић”, замењују се речима „Јан Шуљан“; 
 

- у ставу 2.тачки 6. речи „Александра Арсенин директор Центра за социјални рад 
Општине Бачки Петровац“ замењује се речима „Растислав Лабат представник Центра за 
социјални рад Општине Бачки Петровац“; 

 
- у ставу 2.тачки 9. речи „Јан Брна, представник образовне установе “ замењује се 

речима „Власта Верле представник образовне установе“; 
 
- у ставу 2. се додаје тачка : 
 
„12. Рајко Перић председник Савета Месне заједнице Маглић“. 

 
Члан 2. 

  
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у »Службеном листу    

Општине Бачки Петровац«. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-103/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
                                                                                                                    др Јан Шуљан, с.р. 
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 137.     
 

На основу члана 34. став 2.  Закона о култури („Службени гласник Републике 
Србије“, 72/2009) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој V 
седници, одржаној дана  08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА 
ПОЗОРИШТА „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

I 
 

 Урбанчек Фејзулахи Јања, доктор медицине из  Бачког Петровца, Лесна бр. 5, 
и м е н у ј е   с е  за в.д директора Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки 
Петровац, од дана 08.09.2016 године до повратка директора Позоришта „Slovenské 
vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац Виере Крстевски са породиљског одсуства . 
   
 

II 
 

 Против овог Решења је дозвољена жалба Основном суду у Новом Саду. 
 
 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 

Број:  011-104/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године  
Бачки Петровац             П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                                                                                 
                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                          

              др  Јан  Шуљан, с.р. 
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  138. 
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. 
закон и 93/2014), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Република Србије“, бр. 129/2007) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој  V седници одржаној  08. 09. 2016.      године, д о н е л а   
ј е 

 
Р   Е   Ш   Е  Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 

„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Р а з р е ш а в а ј у  с е  од дужности чланова Управног одбора Здравствене 
установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац: 
 

- ОНДРЕЈ ФЕКЕТЕ, одборник из Гложана, Маршала Тита 90 (представник локалне 
самоуправе), 

- др ЉУБИЦА ВУЧИЋЕВИЋ из Маглића, Ћирпанова 30 (представница локалне 
самоуправе), 

- КАТАРИНА ЗОРЊАНОВА, одборница из Кулпина, И.Л. Рибара 10 (представница 
локалне самоуправе), 

- ВЕСНА ЗАХОРЦОВА, из Пивница, Масарикова 97 (представница запослених у 
Здравственој установи), 

- др ЈАРОСЛАВ ДАНКО, из Бачког Петровца, Партизанска 68 (представни 
запослених у Здравственој установи). 

                                   
II 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-105/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац  
                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                               
                                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
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  139. 
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. 
закон и 93/2014), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Република Србије“, бр. 129/2007) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој V седници одржаној  08. 09. 2016. године, д о н е л а   ј е 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ  Е 

 
О  ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 
„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 У Управни одбор Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки 
Петровац именују се: 
 

- Самуел Шуљан из Бачког Петровца, Сватоплукова 10 (представник локалне 
самоуправе) – за председника, 

- Јарослав Лепорис из Бачког Петровца, Сладковичова 13 (представник локалне 
самоуправе), 

- Игор Балаж из Бачког Петровца, Кузмањова 25 (представник локалне 
самоуправе), 

- др Тихомир Ћетковић из Маглића, Ћирпанова 44 (представник запослених у 
Здравственој установи), 

- Зузана Кулик, дипл. фармацеут из Бачког Петровца, ЈНА 47 (представник 
запослених у Здравственој установи). 

 
II 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-106/2016-02 
Дана:  08.09.2016. године 
Бачки Петровац                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                    др Јан Шуљан, с.р. 
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   140. 
 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. 
закон и 93/2014), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Република Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 и др.закон) и члана 34. тачка 10. Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој V седници одржаној    08. 09.  
2016. године,  д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 

„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
I 
 

 Р а з р е ш а в а j у  с е  од дужности члана Надзорног одбора Здравствене установе 
Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац 
 
 -   др  ЈОВАНА   ШМАЊА   из Новог  Сада,  Балзакова 23 (представница запослених 
у Здравственој установи), 
           -    КАТАРИНА ДОБРИКОВА  из Гложана, Масарикова 8 ( представница локалне 
самоуправе), 
           -    МИЛАН ПОПОВИЦКИ  из Кулпина, Радничка 12 ( представник локалне 
самоуправе) 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-107/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац  
                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                               
                                                                                                                                       др Јан Шуљан, с.р. 
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     141. 
 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. 
закон и 93/2014), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Република Србије“, бр. 129/2007) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој V седници одржаној 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ НОВИХ  ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 

„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 У Надзорни одбор Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки 
Петровац именују се:  
 

-   др Татиана Вујачић из Бачког Петровца, Лењинова 14 (представник 
локалне самоуправе) – за  председницу,  

-   Богдана Кобиларов из Бачког Петровца, Сватоплукова 2а 
(представник локалне самоуправе) 

-   др Јована Шмања из Новог Сада,  Балзакова 23 (представник 
запослених у Здравственој установи) 

 
II 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
Број: 011-108/2016-02 
Дана:  08.09.2016. године 
Бачки Петровац                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
                                                                                             
 
 
 
 



Страна 41 од 54   09. септембра 2016.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  14 

142. 
На основу члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 

Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 пречишћени текст- ), Скупштина Општине Бачки 
Петровац, на својој  V седници одржаној дана  08. 09. 2016. године, д о н е л а   ј е  
 

Р     Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У СКУПШТИНУ Д.О.О. 
„ПОСЛОВНИ И ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – PODNIKATEĽSKÉ A INOVAČNÉ 

CENTRUM BÁČSKY PETROVEC – BUSINESS & INNOVATION CENTRE BAČKI PETROVAC“  
BAČKI PETROVAC  

 
I. 
 

 Општина Бачки Петровац као један од оснивача д.о.о. „Пословни и иновативни 
центар Бачки Петровац – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & 
Innovation centre Bački Petrovac“ Bački Petrovac има право да именује представнике у 
скупштину овог друштва. 

II. 
 

 У Скупштину д.о.о. „Пословни и иновативни центар Бачки Петровац – Podnikateľské 
a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & Innovation centre Bački Petrovac“ Bački 
Petrovac као представници Општине Бачки Петровац именују се: 
 
1. СРЂАН СИМИЋ, председник Општине Бачки Петровац, 
2. МИЛАН АНУШЈАК, члан Oштинског већа Општине Бачки Петровац. 
 

III. 
 

Доношењем овог решења престаје да важи решење бр. 011-72/2009-02 од 28.08.2009. 
године. 

 IV. 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Број: 011-109/2016-02 
Дана:  08. 09. 2016. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                  СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 
                                                     
                                                                                                                                     др Јан Шуљан, с.р. 
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   143. 
 На основу члана 34. и 35. те члана 39. став 6. Закона о туризму („Службени гласник 
Републике Србије, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015), члана 32. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007) и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац, на својој V седници, одржаној 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Овим Решењем допуњује се Решење Скупштине општине Бачки Петровац о 
именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац, 
дел. бр. 011-83/2016-02, од 19.07.2016. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 13/2016) – (у даљем тексту: Решење). 

 
II 
 

 У одељку II Решења, врши се допуна, тако да алинеја 1. гласи: 
 

- „Драган Дражић из Бачког Петровца, Народне револуције бр. 1. –  за 
председника Управног одбора“ 

 
III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће се објавити путем 
„Службеног листа Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-110/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац                                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                              

                др Јан Шуљан, с.р. 
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 144. 
 
 На основу члана 34. и 35. те члана 39. став 6. Закона о туризму („Службени гласник 
Републике Србије, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015), члана 32. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007) и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки 
Петровац, на својој V седници, одржаној 08.09.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

 Овим Решењем допуњује се Решење Скупштине општине Бачки Петровац о 
именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац, 
дел. бр. 011-81/2016-02, од 19.07.2016. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 13/2016) – (у даљем тексту: Решење). 

 
II 
 

 У одељку II Решења, врши се допуна, тако да алинеја 1. гласи: 
 

- „Предраг Бојанић из Маглића, Иве Лоле Рибара бр. 30 (члан Општинског 
већа) – за председника Надзорног одбора“ 

 
III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће се објавити путем 
„Службеног листа Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број:  011-111/2016-02 
Дана: 08.09.2016. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                          др Јан Шуљан, с.р. 
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145. 
 
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а 
Општина Бачки Петровац 
Општинска управа  
Стручна комисија за израду Годишњих програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 
у општини Бачки Петровац 
Број: 320-5-9/2016 
Датум: 24.08.2016. године    
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

              У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Стручна комисија за израду Годишњих 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Бачки Петровац општине Бачки Петровац, расписује јавни позив свим физичким и 
правним лицима, којим обавештава: 
 - власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, 
стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на 
пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем 
тексту: инфраструктура) и 
 - власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих 
животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа 
остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном 
статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),   
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на 
пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бачки Петровац за 
2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.   
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над 
инфраструктуром je :   

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над 
инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у 
правном лицу (доставља подносилац захтева);  

 2. Доказ о власништву над инфраструктуром:  
     а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у 
         јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или 
    б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу 
         Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у 
         јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или 
    в)Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на 
        инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, 
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        односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем 
        које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља 
        подносилац захтева). 
 3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);  
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по 
основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 
2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради 
утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која 
се доставља до 31. октобра 2016. године и обавезно садржи тачно наведене све 
катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност 
система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, 
стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.); 
 4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 
     газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне 
     самоуправе);   
 
II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:   

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране 
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац 
захтева); 

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне 
самоуправе); 

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, 
односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних 
грла: 

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун 
(изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно 
за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за 
сточарство – за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења 
(доставља подносилац захтева); 

             б)   Записник Републичког ветеринарског инспектора - за Регистровано 
                    пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља 
                    подносилац захтева). 
(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла 
која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на 
клање и извозу животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за 
земљиште 
 које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси 
захтев, а     који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац 
захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података 
код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива; 

6. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно 
одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, која садржи: 

             - изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног 
               земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев, 
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            - изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву 
               на  територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев; 
            - списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица 
               поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је 
               поднео захтев. 
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, 
деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој 
адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице 
које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 
 пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на 
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља 
јединица локалне самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 
 пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем 
захтева.  

              (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве 
              из тачке 6. који доставља подносилац захтева ) 
                           
            Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор 
са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног 
земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе 
се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње. 
             Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица 
локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.  
             Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег 
закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине 
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је 
утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у 
складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник 
РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015), 
             Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи 
на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног 
органа који издаје исправу.   
              Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку 
врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.  
              За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву 
годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство 
обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње 
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног 
плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.  
           Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег 
закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања 
пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта.  
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           Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у 
просторијама Услужног центра Општинске управе Општине Бачки Петровац улица 
Коларова бр. 6. или са сајта www.backipetrovac.rs 
            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. 
октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.  
             Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или 
поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“ или „Захтев за 
остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, за Стручну 
комисију за израду Годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у општини Бачки Петровац, за територији општине Бачки Петровац, на 
адресу: Општинска управа Општине Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 6. На полеђини 
коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. 
            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јан Јованкович, 
телефон: 021/780-378, email: jovankovic@backipetrovac.rs или лично у Општинској управи 
Општине Бачки Петровац, улица Коларова бр. 6., на приземљу, канцеларија бр. 2. 
            Овај јавни позив објавити у “Службеном листу Општине Бачки Петровац“, интернет 
страници Оптшине Бачки Петровац: www.backipetrovac.rs и огласним таблама месних 
канцеларија. 
  
                                                                                             
                                                                                                            Председник Стручне комисије 
                                                                                                                     др Јан Јованкович, с.р.  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.backipetrovac.rs/
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146. 
На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 96. став 1. Статута Општине 
Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 
12/2014), као и члана 48.став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачки 
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ број 1/2009, 9/2010 и 8/2011) након 
разматрања Извештаја о спроведеном јавном огласу за постављање начелника Општинске 
управе Општине Бачки Петровац, Општинско веће Општине Бачки Петровац  на својој 4. 
седници одржаној дана 28.07.2016. године једногласно је донело  
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

O ПОСТАВЉАЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 ОПШТИНЕ БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 

 
I 

 
ЛАБАТ МИЛИНА, дипломирани правник са пребивалиштем у Бачком Петровцу, 

Улица кветна  број 1,  п о с т а в љ а  с е  за начелника Општинске управе Општине Бачки 
Петровац на период од пет година почев од дана доношења овог решења. 
 

II 
 

Примопредаја дужности између руководиоца који је обављао дужност начелника 
Општинске управе и новопостављеног начелника Општинске управе општине Бачки 
Петровац извршиће се на начин, по поступку и у року утврђеним одредбама Протокола о 
поступку примопредаје дужности и службених аката ( „Службени лист Општине Бачки 
Петровац“ број 4/2007). 

 
                                                                          

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

Број: 016-04/241-2016 
Дана: 28.07.2016. године 
Бачки Петровац                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                               БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 
 

             Срђан Симић, с.р. 
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147. 
 

На основу члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 3.  и  члана 4. Oдлуке о 
изменама и допунама Одлуке о Општинског већа Општине Бачки Петровац („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“ број 2/2012, 3/2016 и 13/2016) а након разматрања 
предлога председника општине за одређивање члана Општинског већа Општине Бачки 
Петровац на стални радни однос у Општини Бачки Петровац, Општинско веће Општине 
Бачки Петровац  на својој 4. седници одржаној дана 28.07.2016. године једногласно је 
донело   
 
                                                            Р Е Ш Е Њ Е    
 

O ОДРЕЂИВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ  
НА СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС 

 
                                                                       I 
 

ЗОТОВИЋ РАДОМИР са пребивалиштем у Маглићу, Улица Ђуре Салаја  број 17, 
члан Општинског већа Општине Бачки Петровац задужен за локални економски развој 
општине, на коју функцију је изабран решењем Скупштине општине Бачки Петровац бр. 
011-30/2016-02 од 09.06.2016.године, ступа на стални радни однос у Општину Бачки 
Петровац на период од 4 године односно до истека мандата почев од дана доношења овог 
решења. 
 
                                                                  II. 
 
            Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
                  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

Број: 016-04/240 - 2016 
Дана: 28 .07.2016. године 
Бачки Петровац                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                         БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 
 

          Срђан Симић, с.р. 
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   148. 
 
 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 и 103/2015) и члана 14. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. годину 
(«Сл.лист Општине Бачки Петровац» бр. 9a/2015 ) након разматрања предлога решења о 
употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац на 
својој 5. седници одржаној дана 31.08.2016. године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. 
годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 4 -, програмска активност 0602-
0010 - Резерве, позиција 125, економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва о д о 
б р а в а    с е   употреба средстава у износу 55.000,00 динара за повећање апропријације у 
разделу 4, глава 12 – ЈП Дирекција за изградњу „Бачки Петровац“, Програм  2 – Комунална 
делатност, активност 0601-0014 – Остале комуналне услуге, позиција 235, 
ек.класификација 424 – Специјализоване услуге, због обезбеђивања средстава  за  
спровођење програма контроле смањења напуштених паса и мачака на територији 
Општине Бачки Петровац. 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Оделење 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/ 266 -2016                                                             
Датум: 31.08.2016.                                                                       
Бачки Петровац                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                         БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 
 

        Срђан Симић, с.р. 
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  149. 
 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 , 101/2011 и 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 
96/2015-др. закон и 9/2016-одлука УС ), члана 87. Статута Општине Бачки Петровац - 
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Општинско 
веће Општине Бачки Петровац, на својој 6. седници, одржаној дана 05.09.2016. године, 
донело је следеће: 
 

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е   
 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА  
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Члан 1. 
 

Оснива се Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине 
Бачки Петровац (у даљем тексту: Савет) у циљу остваривања сарадње и усклађеног 
обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима, као и 
иницирања и праћења превентивно-промотивних и других активности у области 
саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 2. 
 

Савет има седам чланова. 
У Савет се именују: 

 
1. Срђан Симић, председник Општине Бачки Петровац, председник Савета, 
2. Вукашин Иванишевић, дипл. официр полиције, Начелник Полицијске станице 

Бачки Петровац, 
3. Јарослав Лекар, професор технике и дипл. инжењер пољопривреде, представник 

ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац, 
4. Мирослав Частвен, грађевински инжењер, представник ЈП „Дирекције за изградњу 

Бачки Петровац“, 
5. Небојша Стојисављевић, дипл. инжењер саобраћаја, представник ЈП „Дирекције за 

изградњу Бачки Петровац“. 
6. др Ана Болдоцки Илић, представник Дома здравља у Бачком Петровцу 
7. Јасна Шпрох, помоћник председника за комуналне делатности општине Бачки 

Петровац. 
 

Члан 3. 
 

Задаци Савета су: 
• остваривање сарадње са Агенцијом за безбедност саобраћаја у Републици, са 

комисијама и саветима за безбедност саобраћаја суседних градова и општина, са 
органима и организацијама из области безбедности саобраћаја, удружењима 
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грађана, као и усклађивање послова у функцији унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац 

• иницирање и праћење превентивно-промотивних и других активности у области 
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац, 

• извршавање редовних анализа стања безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Бачки Петровац, прикупљањем информација од кључних 
институција и јавности које се могу искористити при дефинисању кључних 
проблема који утичу на безбедност грађана, осећај сигурности и квалитет живота, 

• утврђивање предлога општинске стратегије и годишњег плана безбедности 
саобраћаја на путевима у складу са законом, 

• доношење предлога и закључака о начину трошења финансијских средстава од 
наплаћених казни за саобраћајне прекршаје, 

• унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Бачки Петровац и едукацију учесника у саобраћају, као и развијање саобраћајног 
васпитања и образовања у предшколским установама, школама и другим 
специјализованим организацијама у општини, 

• подстицање издавања саобраћајно-превентивних публикација, филмова и сл. 
• давање мишљења и предлога о мерама за техничко регулисање саобраћаја на 

путевима на територији општине Бачки Петровац и побољшање безбедности свих 
учесника у саобраћају, 

• обављање и других послова од интереса за безбедност саобраћаја на територији 
општине Бачки Петровац. 

 
Члан 4.  

 
За потребе обављања послова из члана 3. овог Решења, Савет може предложити 

Општинском већу Општине Бачки Петровац ангажовање стручних радних група. 
 

Члан 5. 
 

Стручне и административне послове за потребе Савета, обављаће Општинска 
управа, Одељење за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове.  

 
Члан 6. 

 
За рад у Савету, председник Савета и чланови Савета примају накнаду која се 

одређује Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац. 

 
Члан 7. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“. 
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Члан 8. 
 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о оснивању Комисије за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац, број 016-
4/304-2015 од дана 21.12.2015. године. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
Број: 016-04/274-2016                                                                                                 
Дана: 05.09.2016. 
Бачки Петровац                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                         БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 
 

        Срђан Симић, с.р. 
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