
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 
                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 5                                              Бачки Петровац                        
Година: LII                                                       23. марта 2016. године 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 
 

I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

 
20. -  Решење о именовању Изборне комисије Општине Бачки Петровац, 
 
 

 
   II   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
21. -  Решење  о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/47
 2016,  
 
22. -  Решење  о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/48
 2016,  
 
23. - Правилник о суфинансирању пројеката  за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања,  
 
24. -  Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2016. годину.  
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  20. 
На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) 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 XXXIV седници, одржаној 22.03.2016. године, 
д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 

 
 За спровођење избора одборника у Скупштину општине Бачки Петровац именује се 
Изборна комисија Општине Бачки Петровац, у сталном саставу (у даљем тексту: И К). 
 И К у сталном саставу чине председник, заменик председника и осам чланова и 
њихови заменици. 
 И К има секретара. Секретар И К  учествује у  њеном раду без права одлучивања. 
Секретар И К има заменика. 

 
II 

 
 У   И К  се именују: 
 

за председника: 
ДУШАН ГОВОРЧИН, дипл. прав. из Кулпина, Ул. Каналска бр. 23 (именован на 

предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“); 
за заменика председника: 
КАТАРИНА РАШЕТА, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Кузмањијева бр. 10 

(именована на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“); 
 

1. за члана: 
ВЛАСТА БОХУШ, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Ј Н А бр. 37а (именована на 

предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“); 
за заменика члана: 
ДАНИЕЛА ФЕКЕТЕ, мастер инжењер менаџмента из Гложана, ул. Маршала Тита 

бр. 90 (именована на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“); 
 

2. за члана: 
РАСТИСЛАВ ЧАПЕЉА, грађевински хидротехничар из Бачког Петровца, Ул. 

Сладковичова бр. 44 (именован на предлог Л С В); 
за заменика члана: 
МИРОСЛАВ ФАБОК, радник из Кулпина, Ул. И.Л. Рибара бр. 33 (именован на 

предлог Л С В); 
 

3. за члана: 
ЈАН ЈОВАНКОВИЧ, доктор наука из Бачког Петровца, Ул. И.Л. Рибара бр. 15 

(именован на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“); 
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за заменика члана: 
МИЛЕ НИШИЋ, пензионер из Маглића, Ул. Маршала Тита бр. 80 (именован на 

предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“); 
 

4. за члана: 
МАРИЈА КОВАЧ-КИСЕЉА, дипл. прав. из Гложана, Ул. Вељка Влаховића бр. 42 

(именована на предлог Л Д П) ; 
за заменика члана: 
МАРИА БАЛАЖ, мастер соц. рада из Бачког Петровца, Ул. Пушкинова бр. 8 

(именована на предлог Л Д П); 
 

5. за члана: 
ИГОР СИМИЋ, физиотерапеут из Маглића, Ул. Светозара Марковића бр. 47 

(именован на предлог С Н С); 
за заменика члана: 
МАЈА СТОЈАНОВИЋ, рентген техничар из Маглића, Ул. Ђуре Салаја бр. 2 

(именована на предлог С Н С); 
 

6. за члана: 
МАРТИНА МАРТИНКО САБОЛЧКИ, бакалар политиколог, из Бачког Петровца, Ул. 

Павла Ђугу бр. 23 (именована на предлог Ј С); 
за заменика члана: 
МАНУЕЛА КОПЧОК, фризер из Бачког Петровца, Ул. Октобарске револуције бр. 

18. (именована на предлог С В С); 
 
7. за члана: 
ОНДРЕЈ БЕНКА, маш. инг. из Бачког Петровца, Ул. Змај Јовина бр. 38 (именован на 

предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“); 
за заменика члана: 

              ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ, пензионер из Бачког Петровца, Ул. Октобарске револуције 
бр. 20 (именован на предлог Изборне листе Л С В); 

 
8. за члана: 
МИЛИНА ЛАБАТ, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Кветна бр. 1 (именована на 

предлог У Р С); 
за заменика члана:  
ЈАРОСЛАВ ГРЊА, професор из Кулпина, Ул. Маршала Тита бр. 105 (именована на 

предлог У Р С); 
 
 За секретара: 

СВЕТОСЛАВ МАЈЕРА, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Квачалова бр. 4; 
 за заменика секретара: 
 ВЛАДИСЛАВ ТАРНОЦИ, дипл. прав. из Новог Сада, Булевар Цара Лазара бр. 69.  
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III 
  

И К обавља следеће послове: 
 
1. стара се о законитости спровођења избора; 
2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној 

распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места 
бирачима; 

3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 

одборника; 
5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за 

одборнике; 
6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о 

избору одборника; 
7. проглашава изборне листе; 
8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка 

места и записнички их предаје бирачким одборима; 
9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника; 
10. подноси извештај Скупштини општини Бачки Петровац о спроведеним 

изборима за одборнике; 
11. доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и 

републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и 
резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора; 

12. обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 
 

IV 
 
 И К је самостална и независна у свом раду и иста ради на основу закона и прописа 
донетих на основу закона. 
 
 У свом раду И К сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне 
комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике. 
 

V 
 
 За свој рад И К одговара Скупштини општине Бачки Петровац. 
 

VI 
 
 Сразмерно свом учешћу у раду И К, председнику, члановима, секретару И К 
односно њиховим заменицима припада накнада. 
 
 Средства потребна за рад И К падају на терет буџета Општине Бачки Петровац 
односно из наменских средстава која се обезбеђују за потребе Републичке изборне 
комисије и Покрајинске изборне комисије, када И К врши поверене послове при 
спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије односно 
посланике Скупштине АП Војводине.  
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VII 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“ и  исто ступа 
на снагу даном доношења. 

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Број: 011-15/2016-02 
Дана: 22.03.2016. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                    Др Рајко Перић, дпл. ецц., с.р. 
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    21. 
 На основу члана 70. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) 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 96. седници 
одржаној дана 17.03.2016. 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 185.000,00 динара за повећање 
апропријације у разделу 4, глава 01 - Општинска управа, програм 4 – Развој туризма, 
пројекат 1502-П2 – Партерно уређење Ловачког дома „Лесик“ у Бачком Петровцу, као и 
отварање позиције 48.1 , ек.класификација 511 – Зграде и грађевински објекти , због 
обезбеђивања средстава  за  финансирање пројекта. 

 
 
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/ 47 -2016                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.03.2016. године                                                                       
Бачки Петровац                                                                          Павел Марчок, проф., с.р.                                                       
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  22. 
 
 На основу члана 70. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) 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 96. седници 
одржаној дана 17.03.2016. 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 250.000,00 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: 016-4/48-2016                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.03.2016.  године                                                                    
Бачки Петровац                                                                      Павел Марчок, проф., с.р.                                                       
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   23. 
 

На основу члана 17. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС”, број 83/14), и члана 20, став 1, тачка 34. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник РС”, број 129/07),  Oпштинско веће на својој 96.сеници дана 
17.03.2016.године доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања 
 

 
  I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет 
Члан 1. 

 
   Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања коришћењем буџетских средстава Општине 
Бачки Петровац (даље: општина).  
 
 

Основ за расподелу средстава 
Члан 2. 

 
 Средства из члана 1. овог правилника расподељују се на основу одлуке о додели 
средстава, а након спроведеног јавног конкурса за суфинансирање пројеката који имају за 
циљ остваривање јавног интереса у сфери јавног информисања. 
 Изузетно, средстава за суфинансирање пројеката из става 1. овог члана могу се 
расподелити на основу одлуке о појединачном давању без спроведеног јавног конкурса, 
ако се начин остваривања јавног интереса у односу на конкретан догађај или случај од 
интереса за јавност није могао планирати у време кад је спроведен јавни конкурс. 
  Одлуке из ставова 1. и 2. овог члана доносе се у складу са правилима о државној 
помоћи и заштити конкуренције, као и на основу начела једнаког третмана лица којима се 
средства расподељују без обзира на њихова стварна или претпостављена лична својства, а 
узимајући у обзир стратешка опредељења Републике Србије у области јавног 
информисања. 
 

Намена средстава 
Члан 3. 

 
Средствима из члана 1. овог правилника суфинансира се производња медијских 

садржаја.  
Средствима из става 1. овог члана могу се суфинансирати и друге активности у 

области јавног информисања, као што је организовање стручних, научних и других 
скупова, односно учешће на овим скуповима,  или активности које имају за циљ 
унапређивање професионалних и етичких стандарда. 
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Висина средстава 
Члан 4. 

 
Средства из члана 1. овог правилника опредељују се у висини од 0,5%буџета 

општине. 
Средства намењена појединачном давању из члана 2, став 2. овог правилника 

опредељују се у буџету општине у висини од 5%1 од износа средстава из става 1. овог 
члана. 

Средства намењена за суфинансирање активности из члана 3, став 2. овог 
правилника чине 10%2 од укупног износа средстава која се расподељују одлуком која се 
доноси на основу спроведеног јавног конкурса 
 
 

Период расписивања конкурса 
Члан 5. 

 
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који имају за циљ остваривање јавног 

интереса у сфери јавног информисања, укључујући и подизање квалитета информисаности 
особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, расписује се два пута 
годишње, и то до 31. јануара и до 30. јуна. 
 
 

Трајање пројектних активности 
Члан 6. 

 
Период спровођења пројектних активности које се суфинансирају на основу 

спроведеног јавног конкурса не може бити дужи од три године3. 
 
 

Примена других прописа 
Члан 7. 

 
На питања која нису регулисана овим правилником примењују се правила о 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
која су прописана Законом о јавном информисању и медијима, као и  правила која је 
прописало министарство надлежно за јавно информисање, која укључују и образац за 
пријављивање за пројектно суфинансирање и образац за подношење наративног и 
финансијског извештаја. 

Правила прописана овим правилником не могу бити у супротности са правилима 
из става 1. овог члана.  

                                                           
1 Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 17, став 2), највише се 
може определити 5% буџетских средстава намењених суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања, али свака општина задржава право да определи и мањи износ средстава. 
2 Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 18, став 2), за ове 
активности највише се може определити 10% укупних средстава које се расподељују на основу 
конкурса, али свака општина задржава право да определи и мањи износ средстава. 
3 Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 18, став 3), могу се 
суфинансирати пројектне активности чији је рок реализације највише три године, али свака 
општина задржава право да определи и краћи рок, у зависности од потреба медија и становништва. 
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II. ЈАВНИ КОНКУРС И ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА 
 

Расписивање 
Члан 8. 

 
Одлуку о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката који имају за 

циљ остваривање јавног интереса у сфери јавног информисања (даље: конкурс), доноси 
општинско веће (даље: Веће).  
 

Начин расписивања 
Члан 9. 

 
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на интернет страници 

општине, као и у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на 
подручју општине.  

Јавни позив из става 1. овог члана чини интегрални део садржаја интернет 
странице општине све док траје период пријављивања на конкурс. 
 

Садржина 
Члан 9. 

 
Конкурс садржи податке о: 

1) намени средстава; 
2) јавним интересима који се остварују суфинансирањем пројеката; 
3) износу опредељених средстава; 
4) лицима која имају право учешћа на конкурсу; 
5) критеријумима за оцену пројеката; 
6) документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс. 

У конкурсу се наводи да се пријаве могу поднети у року од 15 дана од дана 
његовог расписивања, а да се одлука о суфинансирању пројеката доноси у року од 90 дана 
од дана његовог расписивања.  
 Конкурс садржи и позив новинарским и медијским удружењима, односно 
медијским стручњацима да у року од 30 дана од дана његовог расписивања доставе Већу 
податке о лицима која су заинтересована да учествују у раду стручне конкурсне комисије. 
 
 

Образац пријаве 
Члан 10. 

 
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу из члана 7, став 1. овог правилника. 
Образац из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.  
 
 

Претходна провера пријаве 
Члан 11. 

 
Стручна служба начелника општинске управе проверава да ли је пријава на 

конкурс уредна, као и да ли је уз пријаву поднета потребна документација, у року од 
седам дана од дана истека рока за пријаву. 
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Пријава на конкурс која није поднета у прописаном року не разматра се. 
Ако је пријава на конкурс неуредна, подносилац се писаним путем позива да њене 

недостатке отклони у року од седам дана од дана слања позива. 
О претходној провери сачињава се записник.  
Пријаве на конкурс, заједно са конкурсном документацијом и записником о 

претходној провери, достављају се стручној конкурсној комисији. 
 

Стручна конкурсна комисија 
Члан 12. 

 
Стручна конкурсна комисија (даље: комисија), врши процену пројеката из члана 11, 

став 5, и предлаже суфинансирање оних пројеката који у највећој мери задовољавају 
критеријуме за суфинансирање. 

Чланове комисије именује председник општине из реда независних стручњака из 
области јавног информисања, a одлука о именовању се објављује на интернет страници 
општине. 

Приликом избора чланова комисије председник општине нарочито води рачуна о 
томе да ли су кандидати упознати са медијским садржајима који се објављују у локалним 
медијима, као и конкретним јавним интересима локалне заједнице које је пројектним 
суфинансирањем потребно остварити.   

Комисију чине три члана4, који споразумно бирају председника комисије. 
Чланови комисије имају право на накнаду за свој рад која износи 8% од просечне 

зараде  без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку, за један 
радни дан (седницу).5 

Предлог за суфинансирање пројеката усваја већина од укупног броја чланова. 
 
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су: 
1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  

интерес у области јавног информисања. Овај критеријум се ближе дефинише /оцењује 
кроз: 

1.1.  у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене 
реализације релевантни за остваривање намене конкурса; 

1.2.  у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до 
остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена 
веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета 
предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и 
других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс); 

1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата 
указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен 
јавни интерес.  

                                                           
4 Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 24, став 1), комисију 
чине три или пет чланова, а свака општина задржава право да определи број њених чланова. Према 
одредби члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, комисија има пет чланова ако је на расписани конкурс пристигло 
више од педесет пријава. 
5 Према Правилнику о накнадама и другим примањима чланова повремених радних тела општине 
Бачки Петровац (члан 6. став 1.-2. ), накнада за један радни дан (седницу) износи 8% од просечне 
зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку.  
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2. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима. Овај критеријум се ближе дефинише /оцењује кроз: 

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  
регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења 
професионалних и етичких стандарда.  

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које 
гарантују да се сличан случај неће поновити;  

 
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката остваривања, унапређивања и 

подизања квалитета информисања припадника националних мањина су: 
1. Mера у којој предложени пројекат доприноси унапређивању права на 

информисање припадника националних мањина који живе на територији општине Бачки 
Петровац  на матерњем језику; 

2. Mера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у 
области културног и језичког идентитета националних мањина које живе на територији 
општине Бачки Петровац; 

3. Oригиналност теме; 
4. Квалитет и квантитет медијских садржаја. 
 
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката су:  
1. доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијских 

садржаја већем броју корисника првенствено на територији општине Бачки Петровац 
2. оригиналност и значај пројекта за кориснике општине Бачки петровац 
 
 

Расподела средстава 
Члан 13. 

 
Решење о расподели средстава, на основу образложеног предлога комисије, 

доноси председник општине, у року од 90 дана од дана расписивања конкурса. 
На основу решења из става 1. овог члана, општина и прималац средстава закључују 

уговор о суфинансирању којим уређују међусобна права и обавезе, у року од седам дана 
од дана доношења решења. 
 
 

Обавезе уговорнх страна 
Члан 14. 

 
Уговорне стране дужне су да савесно и професионално извршавају обавезе 

предвиђене уговором из члана 13, став 2. 
Прималац средстава дужан је да учини видљивим податак да се пројектне 

активности спроводе уз финансијску подршку општине. 
 
 

Појединачна давања 
Члан 15. 

 
Решење о појединачном давању без спроведеног јавног конкурса којим се 

суфинансира реализација пројекта који има за циљ остваривање јавног интереса у области 
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јавног информисања, доноси председник општине, након прибављања образложеног 
стручног мишљења комисије. 

Захтев за појединачно давање може се поднети у било које време. 
О захтеву из става 2. овог члана председник општине одлучује у року од 30 дана од 

дана његовог подношења. 
На основу решења из става 1. овог члана, општина и прималац средстава закључују 

уговор о суфинансирању којим уређују међусобна права и обавезе, у року од седам дана 
од дана доношења решења. 
 
 

III ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ 
 

Информисање јавности 
Члан 16. 

 
На интернет страници општине објављују се ажурне и целовите информације које 

се односе на расписане конкурсе и пројекте који се суфинансирају. 
Документи који се односе на пројекте који се суфинасирају, одлука о формирању 

стручне конкурсне комисије и документи на основу којих је ова одлука донета, одлука и 
појединачни уговори о суфинасирању пројеката, као и извештаји о спровођењу пројектних 
активности, у целини се објављују на интернет страници општине. 

На интернет страници општине обајвљују се сви прописи који уређују 
суфинансирање пројеката у области јавног информисања. 
 
 

Разматрање извештаја о спроведеним активностима 
Члан 17. 

 
Председник општине разматра извештаје о спроведеним пројектним 

активностима, као и о утрошку средстава, и закључком утврђује у којој мери је остварен 
циљ сваког појединачног пројекта. 

Стручно мишљење о остварењу циља суфинансираних пројеката председник 
општине прибавља од конкурсне комисије. 

Одлука из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине. 
 
 

Подаци о утрошеним средствима 
Члан 18. 

 
На интеренет страници општине објављује се ажуран и целовит документ о свим 

средствима исплаћеним на име суфинансирања пројеката у области јавног информисања. 
Документ из става 1. овог члана обухвата податке о сваком појединачном пројекту 

и то о новчаном износу средстава који је исплаћен на име суфинансирања са датумом 
исплате средстава, временском периоду спровођења пројектних активности и утврђеној 
оправданости утрошка средстава. 
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Годишњи извештај 
Члан 19. 

 
Председник општине подноси годишњи извештај Скупштини општине о 

резултатима суфинансирања пројеката, који укључује упућивање на јавне интересе у 
сфери јавног информисања који су остварени суфинансирањем, податке о укупном износу 
средстава за суфинасирање и укупном броју суфинансираних пројеката, као и листу 
суфинансираних пројеката са тачним износом средстава са којим је суфинасиран сваки од 
пројеката. 

Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део годишњег извештаја уносе се и 
подаци о свим другим новчаним средствима која су органи општине, односно органи јавне 
власти који су основани, односно у целини или у претежном делу финансирани из буџета 
општине, на непосредан или посредан начин (преко рекламних агенција и слично), 
пренели издавачу медија, и то за сваки медиј појединачно, уз навођење основа и циља 
преноса средстава. 

Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део годишњег извештаја уносе се и 
подаци о новчаним средствима утрошеним за потребе стварања и одржавања интернет 
странице општине, укључујући и средства утрошена за потребе прибављања, односно 
стварања информативног садржаја који се објављује на интернет страници општине. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине. 
 

 
IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Ступање правилника на снагу 

Члан 20. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Cлужбеном 
гласнику општине. 
 
 
 
 
Број: 016-4/43-2016                                                                                                  
У Бачком Петровцу                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 17.03. 2016. године                                                                 

             Павел Марчок, проф., с.р. 
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  24. 

На основу члана 6. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине на територији Општине Бачки Петровац ("Службени лист Општине Бачки 
Петровац" , бр. 7/2010) члана 87. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“ број 11/2008,4/2009,4/2011), Општинско веће Општине Бачки 
Петровац на својој   96. седници одржаној дана  17.03.2016. године једногласно је донело : 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 ЗА   2016. ГОДИНУ 

      1. Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се током 2016. године планирају у области заштите и унапређења животне 
средине.  

      2. За реализацију Програма планирају се средства из буџета Општине Бачки Петровац 
за 2015. годину у укупном износу од  4.000.000,оо динара  и то : 
 
      а.) Средства буџета општине из : 
           - накнаде за заштиту животне средине ……………………………..        4.000.000,00  динара 
           - средства  остала од 2015 г....................................................         4.717.725,76 динара 
                                 -------------------------------- 
                                                                                                                                  8.717.725,76   динара 
 

      3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се за:  

 I. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте 
 које доприносе битном смањењу загађивања животне средине:  

  6.617.725,76   динара 
      
    Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се 
односе на: 
 
- припрему пројеката и пројектно техничке документ. из области животне средине (израда 
Локалог    еколошког акционог плана ,израда Пројеката за рециклажна дворишта, Израда 
пројектне документације за изградњу азила за псе луталице) ..................... 2.500.000,00 дин 
- озелењавање општине и одржавање дивље флоре и фауне ……………………..  900.000,00 дин 
- уклањање дивљих депонија …………………………………………………………………………  500.000,00 дин  
- средства за спровођење Плана управљања отпадом ……………………………….... 850.000,00 дин 
- уништавање коровске биљке амброзијe ……………………………………………………… 400.000,00 дин 
- провођење програма смањења паса луталица у Општини Бачки Петровац  350.000,00.дин 
- ревитализација водотока Бегеј у Бачком Петровцу .....................................  1.117725,76. дин 

     За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и 
научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 
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 II. Програме контроле квалитета, анализа и праћења стања         
животне средине у општини (мониторинг) 800.000,00   динара 

    За реализацију наведених праћења потписаће се уговори са овлашћеним стручним и 
научним организацијама и установама, а у складу са  прописима. 

- праћење квалитета ваздуха у Општини Бачки Петровац 

- систематско мерење буке у животној средини у Општини Бачки Петровац 

- мерења посебне намене 

III. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите 
животне средине 1.100.000,00    динара 

      У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
средине, Општинска управа надлежна за заштиту животне средине ће средствима у 
укупном износу од 1.100.000,00 динара, самостално или у сарадњи са другим субјектима, 
организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине и обележавању 
значајних датума и догађаја: 

- Сајмови  са тематиком заштите животне средине, 

- Сат за нашу планету 

- Светски дан вода 

- Дан шума 

- Светски дан заштите животне средине, 

- Дан планете Земље, 
 
- Дани Дунава 
 
     Средства су намењена за образовне установе у Општини Бачки Петровац и за невладине 
организације чија је делатност базирана на очувању животне средине, 
 
 IV. Информисање и објављивање података о стању и квалитету 
животне средине  

200.000,00  динара 

      У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 
стању животне средине, јавности рада Општинске Управе и јачања свести о значају 
заштите животне средине, покренуће се штампање Екобилтена и континуирано 
иновирање Интернет странице Општине. Истовремено ће се радити на обавештавању 
јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања. 
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     Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених  у  складу са  Одлуком о накнади за 
заштиту и унапређење животне средине на територији општине Бачки Петровац, односно 
прилива наменски уступљених  средстава у  складу  са Законом о заштити животне 
средине ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004 И 36/2009), односно, 
Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. годину.  

      Када се приходи не остварују у планираном износу, Општинско веће Општине Бачки 
Петровац утврђује приоритетне активности.  

      Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи Одељење за привреду, урбанизам, 
комунално стамбене и инспекцијске послове преко инсекције за заштиту животне средине  
и ЈП „Дирекција за изградњу  Бачки Петровац” Бачки Петровац, свако из своје 
надлежности. 

     Овај програм објавити у "Службеном листу Општине Бачки Петровац".  

 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број:  016-04/44-2016                                                                              Председник Општине 
Дана: 17.03.2016. године                                                                              Бачки Петровац 
Бачки Петровац 
                                                                                                                   Павел Марчок, проф., с.р.   
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