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5.
На основу члана 152. став 2. Пословника Скупштине Општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 5/2019), Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој VIII седници, одржаној дана 29.01.2021. године,
донела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I

-

-

-

-

При доношењу овог програма полазило се од следећих циљева:
да се рад Скупштине општине у текућој години усмери на основна питања
друштвеног живота и рада грађана у Општини Бачки Петровац, у оквиру
послова локалне самоуправе а која проистичу из одредби Закона о локалној
самоуправи, Статута Општине Бачки Петровац и осталих правних прописа;
да кроз своје активности Скупштина општине најнепосредније остварује
уставне и законске поставке о локалној самоуправи, са приоритетима на
конкретном решавању актуелних питања од најнепосреднијег интереса за
грађане општине;
да се у рад Скупштине општине укључују и друга питања и материјали из
којих произилази потреба да Скупштина општине предузима конкретне
мере и активности у остваривању актуелних задатака произашлих из
текућих потреба у пракси;
да се активностима органа општине – Скупштине општине, Општинског
већа, председника општине и Општинске управе, обезбеди спровођење
Устава, закона, других прописа и општих аката, чије извршавање је
поверено општини као и извршавање прописа и општих аката општине.
II

У 2021. години Скупштина општине ће разматрати и одлучивати о следећим
питањима:
I КВАРТАЛ:
1. Доношење Програма рада Скупштине Општине Бачки Петровац за 2021.
годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине
општине и Општинског већа, одборници, установе, јавне службе, организације и
јавна предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац.
Предлагач: председник Скупштине општине.
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2. Разматрање Извештаја о раду за 2020. годину:
а) председника Општине Бачки Петровац,
б) Општинског већа Општине Бачки Петровац,
в) Општинске управе Општине Бачки Петровац,
г) Правобранилаштва Општине Бачки Петровац.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – организационе
јединице и службе Општинске управе и Правобранилаштво Општине Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
3. Разматрање извештаја о раду и програма рада месних заједница са
територије Општине Бачки Петровац за 2020. годину.
Обрађивач: месне заједнице са територије Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
4. Разматрање годишњих извештаја о раду и финансијском пословању за
2020. годину установа, јавних служби и организација, чији је оснивач Општина
Бачки Петровац, и то:
а) Позоришта „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ из Бачког Петровца,
б) Библиотеке „ŠTEFAN HOMOLA“ у Бачком Петровцу,
в) Музеја војвођанских Словака
г) Здравствене установе Дом здравља „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ Бачки Петровац,
д) Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
ђ) Туристичке организације Општине Бачки Петровац.
Обрађивач: установе, јавне службе и организације чији је оснивач Општина
Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
5. Разматрање годишњег Извештаја о раду и финансијском пословању за
2020. годину ЈКП „КОМУНАЛАЦ“.
Обрађивач: ЈКП „КОМУНАЛАЦ“.
Предлагач: Општинско веће.
6. Разматрање Програма рада Центра за социјални рад Општине Бачки
Петровац за 2021. годину те давање сагласности на исти.
Обрађивач: Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
7. Разматрање Информације о раду и стању безбедности на подручју
Полицијске станице Бачки Петровац за 2020. годину.
Обрађивач: МУП РС, ПУ Нови Сад, Полицијска станица у Бачком Петровцу.
Предлагач: Општинско веће.
8. Информација о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, на територији Општине Бачки Петровац, за 2020. годину.
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Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и Комисија за
израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у Општини Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
9. Разматрање и доношење Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2021.
годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и Комисија за
израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у Општини Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
10. Разматрање и доношење Локалног акционог плана за образовање
Рома 2021-2025.
Обрађивач: Радна група за израду, имплементацију и мониторинг Локалног
акционог плана за образовање Рома 2021-2025.
Предлагач: Општинско веће.
11. Разматрање и доношење Програма унапређења запошљивости и
запошљавања младих у општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове, Канцеларија
за локални економски развој.
Предлагач: Општинско веће.

II КВАРТАЛ:
12. Информација о збивањима у области културе, о манифестацијама
одржаним на територији Општине Бачки Петровац те о раду организација и
друштава у области културе у 2020. години.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за
општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове, у сарадњи са
организацијама и друштвима у области културе и Матице словачке у Србији.
Предлагач: Општинско веће.
13. Информација о стању у области спорта и физичке културе на
територији Општине Бачки Петровац у 2020. години.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за
општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове, организације у
области спорта и физичке културе те Месне заједнице са територије општине.
Предлагач: Општинско веће
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14. Разматрање и усвајање Плана јавног здравља Општине Бачки
Петровац 2021 – 2025.
Обрађивач: Радна група Општинског већа Општине Бачки Петровац за
израду Плана јавног здравља Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Савет за здравље Општине Бачки Петровац.
15. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Бачки Петровац за 2020. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац и Општински штаб
за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
16. Разматрање и усвајање Годишњег програма рада Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац за 2021. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац и Општински штаб
за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
17. Доношење Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Бачки
Петровац за 2020. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
буџет, финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.

III КВАРТАЛ:
18. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац за
период јануар – јун 2021. године.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
буџет, финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
19. Разматрање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на
подручју Општине Бачки Петровац за 2020. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за
привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и тело за
координацију безбедности саобраћаја на путевима при Општинском већу
Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
20. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки
Петровац за радну 2020/2021. годину, те Програма рада за радну 2021/2022.
годину.
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Обрађивач: Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац и Општинска
управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу управу, друштвене службе
и опште заједничке послове.
Предлагач: Општинско веће.
21. Разматрање Извештаја о раду школа са територије Општине Бачки
Петровац за школску 2020/2021. годину, те Планова рада за 2021/2022. годину.
Обрађивач:
Основне
школе
са
територије
Општине
Бачки
Петровац, Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац и Општинска
управа Општине Бачки Петровац – Одељење за општу управу, друштвене службе
и опште заједничке послове.
Предлагач: Општинско веће.
22. Доношење Одлуке о додели Награде Општине Бачки Петровац и
Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2021. годину, те
Спортског признања за 2020. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине
општине и Општинског већа и Комисија за признања.
Предлагач: Комисија за признања.

IV КВАРТАЛ:
23. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац за
период јануар – септембар 2021. године.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
буџет, финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
24. Разматрање те давање сагласности на Програм рада за 2022. годину
ЈКП „Комуналац“.
Обрађивач: ЈКП „Комуналац“.
Предлагач: Општинско веће.
25. Разматрање те давање сагласности на Програм рада за 2022. годину
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац.
Обрађивач: Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
26. Доношење Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2022. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
буџет, финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
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III
Због изузетне важности и тежине проблематике која се решава већ
неколико година уназад у Општини Бачки Петровац, разматраће се и следећа
питања:
- Разматрање Извештаја о враћању средстава самодоприноса грађанима
насељених места Бачки Петровац, Гложан, Кулпин, Маглић, поводом Одлука
Уставног суда Републике Србије бр.: IYо-93/2011, IYо-94/2011 и IYо-95/2011.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
буџет, финансије и пореску администрацију и Правобранилаштво Општине Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће
- Разматрање Извештаја о спровођењу поступка комасације земљишта у
Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац.
Обрађивач: Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у
Општини Бачки Петровац за к.о. Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
IV
О извршењу овог програма стараће се председник Скупштине општине,
секретар Скупштине општине, Општинско веће, председник општине, секретар
Општинског већа, начелник Општинске управе и руководећи органи субјеката
задужених за обраду појединих питања из овог програма рада.
V
Овај програм објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-6/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.

Страна 7 од 31 2. фебруара 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

6.
На основу члана 5. став 3. и члана 6. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 4. и 5. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 4.
Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
бр. 4/2018, 10/2018, 10/2019 и 35/2020) и члана 14. став 1. тачка 2. и члана 32. став
1. тачка 15. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Бачки Петровац на својој VIII седници,
одржаној дана 29.01.2021. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОБЛИКА
ОРГАНИЗОВАЊА ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА КСП „ КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КСП „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ

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 одредбама Одлуке о
комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2018,
10/2018, 10/2019 и 35/2020).
Члан 2.
Део назива Одлуке и то: „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КСП „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ“
мења се и гласи: „ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ“.
Члан 3.
Члан 1. Одлуке мења се тако што се уместо речи „Јавно предузеће за
комуналне и стамбене послове „КОМУНАЛАЦ“ Маглић“ сада уписују речи „Јавно
комунално предузеће „КОМУНАЛАЦ“ Бачки Петровац“.
Члан 4.
Члан 2. став 1. Одлуке мења се тако што се уместо речи „ Оснивач Јавног
предузећа за комуналне и стамбене послове „КОМУНАЛАЦ“ Маглић“ сада уписују
речи „Оснивач Јавног комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ Бачки Петровац.
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Члан 5.
Члан 4. Одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Пословно име предузећа гласи: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛАЦ“
Бачки Петровац.
Седиште Предузећа је у Бачком Петровцу, улица Народне револуције бр. 5.
Скраћени назив Предузећа је: ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Бачки Петровац.
Одлуку о промени назива и седишта Предузећа доноси Надзорни одбор
Предузећа уз сагласност Скупштине општине Бачки Петровац“.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Бачки Петровац.
Предузеће је дужно да усклади свој Статут са одредбама ове одлуке
најкасније у року од 30 дана ступања на снагу ове одлуке.

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

Број: 011-1/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.
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7.
На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 51б Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19-др. закон
и 9/20), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 32. Статута општине Бачки
Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019.), Скупштина
општине Бачки Петровац, по прибављеном мишљењу Комисије за планове од
21.12.2020. године, на седници одржаној 29.01. 202. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУЛПИНУ

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за
комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину („Службени лист
општине Бачки Петровац“, број 11/09) (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).
Члан 2.
Измене и допунe Плана су циљане и односе се на текстуални и графички
део Плана детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних
вода у Кулпину („Службени лист општине Бачки Петровац“, број 11/09), на правила
грађења за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода и врше се ради
прилагођавања правила грађења новом технолошком решењу пречишћавања
отпадних вода у насељу Кулпин.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су у
планском документу вишег реда - Плану општег уређења насеља Кулпин
(„Службени лист општине Бачки Петровац“, број 2/07)
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у
обухвату Измена и допуна Плана засниваће се на принципима рационалне
организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
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Члан 5.
Визија израде Измена и допуна Плана је усклађивање планираних садржаја
са потенцијалима и ограничењима у простору на начин који би омогућио
одрживост планског решења, као и економску, еколошку и социјалну оправданост
планираних садржаја.
Измене и допуна Плана су циљане и односе се на текстуални и графички део
Плана детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних
вода у Кулпину („Службени лист општине Бачки Петровац“, број 11/09) и врше се
ради прилагођавања правила грађења новом технолошком решењу
пречишћавања отпадних вода.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског
подручја подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
дефинисање правила уређења и грађења у складу са планираном наменом и са
потребама корисника простора.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату
Измена и допуна Плана чини грађевинско земљиште у грађевинском подручју
насеља Кулпин, намењено за изградњу постројења за пречишћавање отпадних
вода.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 30 (тридесет)
радних дана, од дана доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана,
достављања Заводу, као Обрађивачу Измена и допуна Плана, дефинисаног
програмског задатка, новог технолошког решења, као и прибављања услова од
надлежних органа и организација.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђује општина Бачки
Петровац.
Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад, Железничка број 6/III.
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Члан 10.
Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се
подразумева да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се
израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи
поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне
Плана подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном
листу и локалном листу, као и у електронском односно дигиталном облику на
интернет страници органа надлежног за излагање нацрта планског документа на
јавни увид (подаци о времену, месту и начину на који заинтересована правна и
физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне Плана, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид).
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид обавиће се у у згради општине
Бачки Петровац, у Бачком Петровцу, у ул. Коларова бр. 6 и путем интернет
странице Скупштине Oпштине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs , а у оквиру
кога ће се одржати једна јавна презентација.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неизради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину на животну средину, које је
донело Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске
послове Општинскe управе општине Бачки Петровац, под редним бројем 350-5/12020, од дана 05.11.2020. године.
Члан 12.
План ће бити сачињен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири)
примерка у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаног Плана у
аналогном облику и по један примерак плана у дигиталном облику чувати у својој
архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима Општине.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Oпштине Бачки Петровац“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачки Петровац
Скупштина општине Бачки Петровац

Број: 011-8/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.
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8.
На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени
дин.изн., 104/2016-др-закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени
дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн. и 126/2020-усклађени
дин.изн.), члана 73. Закона о угоститељству („Службени гласник РС“, бр. 17/2019),
члана 3. и 5. Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у
објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и
рокови плаћања („Службени гласник РС“, бр. 47/2019 и 51/2019), Уредбе о
највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник РС“, бр. 44/2013
и 132/2014) и члана 32. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина општине Бачки Петровац на VIII
седници, одржаној дана 29.01.2021. године, донела је

О Д Л У К У
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ И ГОДИШЊЕМ ИЗНОСУ
БОРАВИШНЕ ТАКСЕ

Члан 1
Овом Одлуком утврђује се боравишна такса коју плаћа корисник услуге
смештаја који изван свога места пребивалишта користи услугу смештаја у
угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и
туристичке инфраструктуре и супраструктуре и годишњи износ боравишне таксе на
територији општине Бачки Петровац.
Члан 2
Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у
угоститељском објекту за смештај у износу од 60,00 динара.
Наплату боравишне таксе од корисника услуге наплаћује субјект који пружа
услугу смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже
износ боравишне таксе.
Члан 3
Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу у годишњем износу плаћа
угоститељ, који као физичко лице поседује решење о категоризацији и пружа
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услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском
туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30
индивидуалних лежаја и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном
и у привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у
даљем тексту: физичко лице), сагласно закону којим се уређује угоститељство.
Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу у
складу са актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин
утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском
туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. Висина годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице утврђује се тако што се број индивидуалних
лежаја односно камп парцела множи са износом боравишне таксе по
индивидуалном лежају односно камп парцели и множи се са износом од 1.000,00
динара по индивидуалном лежају односно камп парцели.
Годишњи износ боравишне таксе из става 1. и 2. овог члана, решењем
утврђује Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију, Општинске
управе, Општине Бачки Петровац, а по претходно од стране Одељења за привреду,
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, Општинске управе,
Општине Бачки Петровац, донетом и правноснажном решењу о категоризацији
угоститељског објекта.
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске
послове је у обавези да један примерак правноснажног решења о категоризацији
угоститељског објекта достави Одељењу за буџет, финансије и пореску
администрацију, са следећим подацима:
-име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става овог члана,
ЈМБГ, адреса становања (општина, улица кућни број),
-општина, улица, кућни број и број смештајне јединице,
-ознака категорије, број индивидуалних лежаја и број камп парцела у смештајној
јединици,
-период за који се утврђује боравишна такса,
-доказ о пријему решења,
-клаузула са датумом правноснажности решења о категоризацији.
Члан 4
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на
прописан рачун јавног прихода, до петог у месецу, за претходни месец.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана
утврђене обавезе.
Члан 5
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости,
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2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану
рехабилитацију од надлежне лекарске комисије,
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни
инвалид од прве до пете групе, цивилни инвалид рата од прве до пете
групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије, и сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегије, квадриплегије, церебралне и
дечије парализе, мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, особе
оболеле од малигне болести, инсулин зависне шећерне болести, психозе,
епилепсије, хемофилије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције на
дијализи, особе које се лече у вез са ХИВ инфекцијом, туберкулозом,
цистичном фиброзом, аутоимуним системским болестима, као и пратилац
наведених особа,
4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по
програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који
организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и
учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама,
5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени плаћања таксе,
6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година
старости.
Лица из става 1. не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су
испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе,
односно образовне установе, упут лекарске комисије и друго).
Члан 6
Средства од наплаћене боравишне таксе и годишњег износа боравишне
таксе на територији општине Бачки Петровац приход су буџета општине Бачки
Петровац.
Члан 7
У погледу начина утврђивања боравишне таксе и годишњег износа
боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и принудне наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом одлуком
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије
одређено.
Члан 8
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној
такси („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 15/2008).
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Члан 9
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: 011-7/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.
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9.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 3472010 – одлука УС и 54/2011) а у складу са чланом 32. тачка 66.
Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
3/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој VIII седници, одржаној дана
29.01.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
Татиани Носаљ, предузетнику из Бачког Петровца, Мартина Хрубика 63, са
изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, п о т в р ђ у ј
е с е мандат одборника Скупштине Општине Бачки Петровац.
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

Број: 011-5/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.
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10.
На основу члана 27. став 10. и чл. 31. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 49. Закона о основама својинскоправних односа
(„Службени лист СФРЈ“, број 6/1980 и 36/1990, „Службени лист СРЈ“, број 29/1996 и
„Службени гласник Републике Србије“, број 115/2005 – др. закон) и члана 32. тачка
35. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
број 3/2019), 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 VIII седници одржаној дана 29. јануара 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу непокретности
из јавне својине Општине Бачки Петровац
и установљавања права службености пролаза

Члан 1.
Општина Бачки Петровац отуђује без накнаде из јавне својине Општине
Бачки Петровац објекат „Зграду Српске православне цркве – цркву“ као и део
грађевинског земљишта на којем је овај објекат саграђен, као и стазу око храма
укупне површине 260 м² на катастарској парцели број 1031 укупне површине од 26
ар 68 м² уписане у листу непокретности број 1460 к.о. Маглић Српској
православној црквеној општини Маглић.
Српској православној црквеној општини Маглић отуђује се без накнаде и
звоник, стаза око звоника, као и грађевинско земљиште на којој су исти саграђени,
укупне површине од 40 м² на катастарској парцели број 1031.
У корист Српске православне црквене општине Маглић установљава се и
право стварне службености пролаза као власнику послужних добара – објекта
цркве „Светог кнеза Лазара“ и звоника, као и грађевинског земљишта на којој су
исти објекти саграђени на катастарској парцели број 1031 у јавној својини
Општине Бачки Петровац, као повласног добра, јер је то неопходно ради
несметаног коришћења објеката из става 1. овог члана.
Члан 2.
Промет из чл. 1 ове Одлуке врши се на основу чл. 2 Споразума о
међусобним правима и обавезама за изградњу Српске православне цркве „Светог
кнеза Лазара“ у Маглићу од 20. јуна 2006. године којим је прописано да ће Месна
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заједница Маглић након завршетка изградње и обављеног техничког пријема
изграђене објекте - цркву и звоник без накнаде пренети у својину Српској
православној црквеној општини Маглић.
Члан 3.
Након закључења Споразума из чл. 2 ове Одлуке извршена је
фундаментална промена прописа који уређују својинско – правне односе, те стога
обавезе Месне заједнице Маглић, које произилазе из предметног споразума је
дужна испунити Општина Бачки Петровац.
Члан 4.
Овим Решењем у корист Српске православне црквене општине Маглић као
власника повласних добара установљава се и право стварне службености пролаза
на три постојеће стазе, које се налазе на катастарској парцели број 1031 у к.о.
Маглић – послужног добра у јавној својини Општине Бачки Петровац.
Члан 5.
На основу овог решења стицалац ће са Општином Бачки Петровац
закључити Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине, без накнаде у року од
30 дана од дана доношења решења, којим ће се ближе регулисати узајамна права
и обавезе.
Члан 6.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-10/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.

Страна 20 од 31 2. фебруара 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

11.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Сл.
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац
на IX седници одржаној дана 29.01.2021. године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о изменама Статута ЈКП „Комуналац“
Бачки Петровац, бр. 36/2021 од 29.01.2021. године.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-2/2021-02
Дана: 29.01.2021. годину
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.
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12.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Сл.
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац
на IX седници одржаној дана 29.01.2021. године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене трогодишњег Програма пословања
ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац за период 2021-2023

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене трогодишњег Програма пословања
ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац за период 2021-2023, бр. 23/2021 од 20.01.2021.
године, које су усвојене одлуком Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Бачки
Петровац бр. 24/2021 од 20.01.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-3/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.
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13.
На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење) и члана 32. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Сл.
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац
на IX седници одржаној дана 29.01.2021. године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог
Правилника о раду ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац

I
Д а ј е с е претходна сагласност на предлог Правилника о раду ЈКП
„Комуналац“ Бачки Петровац бр. 30/2021 од 27.01.2021. године, који је утврђен
одлуком Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Маглић бр. 31/2021 од 27.01.2021.
године.
II
Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-4/2021-02
Дана: 29.01.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јованкович, с.р.
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14.
На основу члана 48. и 45. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и
68/2020), и члана 10. Пословника Изборне комисије Општине Бачки Петровац
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 2/2012, 3/2016 и 1/2020), Изборна
комисија Општине Бачки Петровац, на седници, одржаној 26.01.2021. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Татиани Носаљ, предузетнику из Бачког Петровца, Мартина Хрубика 63,
кандидату за одборника Скупштине Општине Бачки Петровац, на изборима
одржаним 21.06.2020. године, са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка
партија Србије (СПС)“, д о д е љ у ј е с е мандат одборника Скупштине Општине
Бачки Петровац, до истека мандата одборника коме је престао мандат.
2. Изборна комисија Општине Бачки Петровац ће у складу са чланом 45.
Закона о локалним изборима, кандидату којем је доделила мандат, издати
уверење да је изабран за одборника Скупштине Општине Бачки Петровац.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Образложење
Небојши Марушићу, струковном информатичару из Маглића, Маршала Тита
63, престао је мандат одборника Скупштине Општине Бачки Петровац,
преузимањем посла, односно функције која је, у складу са законом, неспојива са
функцијом одборника, што је утврђено решењем Скупштине Општине Бачки
Петровац бр. 011-152/2020-02 од 18.12.2020. године.
У члану 48. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима стоји: „Када
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био
додељен мандат одборника. Мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат. Од кандидата се пре потврђивања мандата
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.“. У члану 45. Закона о локалним
изборима стоји да изборна комисија издаје одборнику уверење да је изабран.
Изборна комисија Општине Бачки Петровац, на седници одржаној
26.01.2021. године, констатовала је престанак мандата одборника Скупштине
Општине Бачки Петровац Небојши Марушићу из Маглића, Маршала Тита 63, након
чега је разматрала Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине
Општине Бачки Петровац одржаним 21. јуна 2020. године бр. 013-1/2020-02-85 од
30.06.2020. године, изјаву о неприхватању мандата одборника Скупштине Општине
Бачки Петровац Јасмине Ковачевић, медицинске сестре-васпитача, из Маглића,
Светозара Марковића 9 од 13.01.2021. године и изјаву о прихватању мандата
одборника Скупштине Општине Бачки Петровац Татиане Носаљ, предузетника, из
Бачког Петровца, Мартина Хрубика 63, од 25.01.2021. године, након чега је
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утврђено да је Небојша Марушић из Маглића, Маршала Тита 63, био кандидат за
одборника Скупштине Општине Бачки Петровац на изборној листи Ивица Дачић –
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“, те да је први следећи кандидат са наведене
изборне листе коме није додељен мандат одборника, а који је доставио писмену
сагласност да прихвата мандат одборника, Татиана Носаљ, предузетник из Бачког
Петровца, Мартина Хрубика 63.
Имајући у виду све наведено, донет је овај закључак.
Упутство о правном средству: Против овог закључка може се поднети
приговор Изборној комисији Општине Бачки Петровац у року од 24 часа од дана
доношења закључка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 013-1/2021-02-2
Дана: 26.01.2021. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Душан Рашета, дипл. прав.
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15.
На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и чл. 11.
Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2021. годину („Сл. лист Општине
Бачки Петровац“, бр. 35a - 2020), поводом разматрања предлога Решења о
промени апропријације, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 20.
седници одржаној дана 01.02.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за
2021. годину раздео 5, глава 0 – Општинска управа, програм 14 - Развој спорта и
омладине, извор финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, мења се на следећи начин:
- умањује се позиција 125, економска класификација 512 – машине и опрема,
Пројекат: 1301-5001 - Опремање спортске школске сале у Гложану за износ од
1.800.000,00 динара, извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година,
тако да уместо 2.632.000,00 динара сада износи 832.000,00 динара;
- повећава се позиција 38, програм: 11 – Социјална и дечија заштита, Пројекат:
0901-5001 – Адаптација просторија за потребе центра за социјални рад, економска
класификација 511 – Зграде и грађевиснки објекти за износ од 1.800.000,00 динара
(5113 - капитално одржавање зграда и објаката у износу од 1.750.000,00 динара и
5114 – пројектно планирање у износу од 50.000,00 динара) ради реализације
пројекта, извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и
пореску администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/14-2021
Дана: 01.02.2021. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јасна Шпрох, с.р.
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16.
На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и чл. 13.
Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2020. годину („Сл. лист Општине
Бачки Петровац“, бр. 10a - 2019), поводом разматрања предлога Решења о
повећању апропријације, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 16.
седници одржаној дана 30.12.2020. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за
2020. годину раздео 5, глава 00 – програм: 2003 – Средње образовање и
васпитање, програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа, извор
финансирања 01-приходи из буџета мењају се следеће апропријације:
- повећава се позиција 154, економска класификација 463 –трансфери
осталим нивоима власти (4851 – настале штете за повреде или штету насталу услед
елементарнигх непогода) за износ од 300.000,00 динара тако да уместо
2.300.000,00 динара сада износи 2.600.000,00 динара,
- умањује се позиција 154, економска класификација 463 –трансфери
осталим нивоима власти (4151 – накнада трошкова за запослене) за износ од
300.000,00 динара тако да уместо 4.000.000,00 сада износи 3.700.000,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Оделење за буџет, финансије и
пореску администрацију Општинске управе Бачки Петровац.
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачки Петровац»

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/231-2020
Дана: 30.12.2020. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јасна Шпрох, с.р.
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17.
На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и чл. 13.
Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2020. годину („Сл. лист Општине
Бачки Петровац“, бр. 10a - 2019), поводом разматрања предлога Решења о
повећању апропријације, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 16.
седници одржаној дана 30.12.2020. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за
2020. годину раздео 5, глава 00 – програм: 2002 – Основно образовање и
васпитање, програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа, извор
финансирања 01-приходи из буџета мењају се следеће апропријације:
- повећава се позиција 150, економска класификација 463 –трансфери
осталим нивоима власти (4214 – услуге комуникације) за износ од 30.000,00 динара
тако да уместо 250.000,00 динара сада износи 280.000,00 динара,
- повећава се позиција 150, економска класификација 463 –трансфери
осталим нивоима власти (4144 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице и друге помоћи запосленом) за износ од 15.000,00 динара
тако да уместо 75.000,00 динара сада износи 90.000,00 динара
- умањује се позиција 150, економска класификација 463 –трансфери
осталим нивоима власти (4212 – енергетске услуге) за износ од 45.000,00 динара
тако да уместо 4.005.000,00 сада износи 3.960.000,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Оделење за буџет, финансије и
пореску администрацију Општинске управе 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/ 232-2020
Дана: 30.12.2020. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јасна Шпрох, с.р.
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18.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон., 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2020. годину
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a-2019), поводом разматрања предлога
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Општине
Бачки Петровац, на својој 16. седници одржаној дана 30.12.2020. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за
2020. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 45/0, економска
класификација 499000 - Текућа буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба
средстава у износу 3.000,00 динара за повећање позиције 227/0 у разделу 5, глава
5.05 – Музеј војвођанских словака, програм 13 – Развој културе и информисања,
програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе, ек.
класификација 421 – Стални трошкови (4211 – трошкови платног промета и
банкарских услуга), за обезбеђивање средстава за измирење обавеза платног
промета.

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

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/233-2020
Датум: 30.12.2020. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јасна Шпрох, с.р.
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19.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон., 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2020. годину
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a-2019), поводом разматрања предлога
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Општине
Бачки Петровац, на својој 16. седници одржаној дана 30.12.2020. године донело
је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за
2020. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 45/0, економска
класификација 499000 - Текућа буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба
средстава у износу 150.000,00 динара за повећање позиције 52/0 у разделу 5,
глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалнe самоуправe и градских
општина, ек. класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи,
(4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи), за обезбеђивање
средстава за редовно функционисање локалне самоуправе, односно за
обезбеђивање средстава за исплату јубиларних награда запослених у Општинској
Управи који су ово право остварили у 2020 години.

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

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/234-2020
Датум: 30.12.2020. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јасна Шпрох, с.р.
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20.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон., 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 13. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2020. годину
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a-2019), поводом разматрања предлога
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Општине
Бачки Петровац, на својој 16. седници одржаној дана 30.12.2020. године донело
је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за
2020. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 45/0, економска
класификација 499000 - Текућа буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба
средстава у износу 1.925.000,00 динара за повећање позиције 50/0 у разделу 5,
глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалнe самоуправe и градских
општина, ек. класификација 414 – Солидарна помоћ запосленима, (4144 – помоћ у
медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом), за обезбеђивање средстава за исплату солидарне помоћи за
побољшање материјалног стања запослених.

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

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
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