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  П  Р  Е  Г Л Е Д 

 

ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ 

БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ“  У 2022. ГОДИНИ 

 

 

Редни број                    Н А З И В    А К Т А  

 

 

 

I. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 
 

 

5.- Одлука о  именовању председника, чланова и секретар Изборне комисије 

 Општине Бачки Петровц, објављена 14. фебруара  2022. године у броју 2, 

 

28.  -  Одлука  о  давању   сагласности на реализацију пројекта унапређења 

 система јавне расвете на територији општине  Бачки Петровац у циљу 

 рационализације потрошње  електричне енергије, објављена 11. априла 2022. 

 године у броју 8, 

 

29. - Одлука о покретању поступка отуђења непокретности  из јавне својине 

 Општине Бачки Петровац, објављена 11. априла 2022.  године у броју 8, 

 

39.  -  Одлука о доношењу Средњорочног плана Општине Бачки Петровац за 

 период  2022- 2025 и  

 СРЕДЊОРОЧНИ  ПЛАН   Општине Бачки Петровац за период  2022-2025, 

 објављени 11. априла 2022. године у броју 8а, 

 

47. - Одлука о покретању поступка отуђења непокретности  из јавне својине 

 Општине Бачки Петровац, објављена 20. маја 2022. године у броју 11, 

 

48. - Одлука  о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

 предузећа „Комуналац“ Бачки Петровац  и  

 јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа 

 „Комуналац“ Бачки Петровац, објављени 20. маја 2022. године у броју 11, 

 

62. -  Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине 

 Општине Бачки Петровац, парц. бр. 6881/6 к.о. Бачки Петровац, објављена 29. 

 јуна 2022. године у броју 12, 

 

87. -  Одлука о  консолидованом  завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац 

 за 2021. годину, објављена 29. јуна 2022. године у броју 12а, 

 

109. - Одлука о умањењу  вредности непокретности у поступку отуђења из јавне 

 својине Општине Бачки Петровац, објављена  26. септембра 2022. године 

 у броју 15, 

 

110. - Одлука о умањењу  вредности непокретности у поступку отуђења из јавне 

 својине Општине Бачки Петровац, објављена  26. септембра 2022. године 

 у броју 15, 
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111. - Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину 

 Општине Бачки Петровац непосредном погодбом путем размене, објављена  26. 

 септембра 2022. године у броју 15, 

 
120. -   Одлука о првом ребалансу буџета  Општине Бачки  за 2022. годину, објављена 

 26. септембра 2022. године у броју 15а, 

 

  121. -   Одлука  о  доношењу  Годишњег   програма   заштите,    уређења    и  

   коришћења пољопривредног  земљишта Општине Бачки Петровац за 2022.  

  годину  и 

 ГОДИШЊИ   ПРОГРАМ   заштите,    уређења    и    коришћења 

 пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2022.  годину, 

 објављени 26. септембра 2022. године у броју 15а, 

 

122. -  Одлука  о потврђивању мандата одборника  Скупштине општине Бачки 

 Петровац, објављена  04. новембра  2022. године у броју 16, 

 

123. -  Одлука о утврђивању престанка мандата заменика председника Општине Бачки 

 Петровац, објављена  04. новембра  2022. године у броју 16, 

 

124. -  Одлука   о   утврђивању    престанка   мандата    заменика    председника   и      

 одборника   Скупштине  општине  Бачки Петровац,  објављена  04. новембра  

 2022. године у броју 16, 

 

125. -  Одлука  о  избору  заменика   председника Скупштине општине Бачки 

 Петровац,  објављена  04. новембра  2022. године у броју 16, 

 

144. -  Одлука  о потврђивању мандата одборника  Скупштине општине Бачки 

 Петровац, објављена  05. децембра  2022. године у броју 18, 

 

145. -  Одлука  о  избору  заменика   председника Општине Бачки Петровац, објављена  

 05. децембра  2022. године у броју 18, 

 

146. - Одлука о  приступању  промени Пословника Скупштине Општине  Бачки 

 Петровац, објављена  05. децембра  2022. године у броју 18, 

 

147. -  Одлука о давању сагласности за реализацију    пројекта унапређења  

 система јавне расвете на територији општине Бачки Петровац у циљу 

 рационализације  потрошње  електричне  енергије,  објављена  05.  децембра  

 2022. године у броју 18, 

 

162. -  Одлука  о потврђивању мандата одборника  Скупштине општине Бачки 

 Петровац, објављена  21.  децембра  2022. године у броју 19, 

 

163. -  Одлука  о  трећим изменама Одлуке о радноправном статусу заменика 

 председника Скупштине Општине  Бачки Петровац, објављена  21.  децембра  

 2022. године у броју 19, 

 

164. - Одлука о ступању на стални рад  заменика  председника Скупштине 

 Општине  Бачки Петровац, објављена  21.  децембра  2022. године у броју 19, 
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165. -  Одлука о  изменама и допунама Пословника Скупштине Општине Бачки 
 Петровац, објављена  21.  децембра  2022. године у броју 19, 

 

166. -  Одлука другим изменама и допунама Одлуке о финансирању кадрова и 

 опреме у Дому здравља „Бачки Петровац“, објављена  21.  децембра  2022. 

 године у броју 19, 

 

167. -  Одлука о изменама и допунама  Одлуке о комуналним делатностима, објављена  

 21.  децембра  2022. године у броју 19, 

 

168. -  Одлука  о  образовању  Општинског  штаба за  ванредне   ситуације  општине 

 Бачки Петровац, објављена  21.  децембра  2022. године у броју 19, 

 

30. -  Решење  о престанку  функције  члана  Општинског већа   Општине  Бачки 

 Петровац, објављено 11. априла 2022. године у броју 8, 

 

31. -  Решење  о избору члана Општинског већа Општине Бачки Петровац, објављено 

 11. априла 2022. године у броју 8, 

 

32. -  Решење  о престанку  дужности заменика председника Комисије за  спровођење 

 поступка комасације земљишта у општини Бачки Петровац  - к.о. Бачки 

 Петровац, објављено 11. априла 2022. године у броју 8, 

 

33. -  Решење о давању сагласности на План и програм рада и финансијски план 

 Музеја војвођанских Словака за 2022. годину, објављено 11. априла 2022. 

 године у броју 8, 

 

34. -  Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план  Центра за 

 социјални рад општине Бачки Петровац за 2022. годину, објављено 11. априла 

 2022. године у броју 8, 

 

35. -  Решење о давању сагласности на Финансијски план Библиотеке „Штефан 

 Хомола“  у  Бачком  Петровцу за 2022. годину, објављено 11. априла 2022. 

 године у броју 8, 

 

36. -  Решење о давању сагласности на План и програм рада позоришта  „Slovenské 

 vojvodinské divadlo“ – Словачко војвођанско позориште  у  Бачком Петровцу 

 за 2022. годину, објављено 11. априла 2022. године у броју 8, 

 

37. -  Решење о давању сагласности на План  рада и финансијски план Месне 

 заједнице  Бачки Петровац за 2022. годину, објављено 11. априла 2022. године 

 у броју 8, 

  

38. -  Решење  о  давању сагласности на План  рада Месне заједнице Гложан за 2022. 

 годину, објављено 11. априла 2022. године у броју 8, 

  

49. -  Решење  о продужењу мандата вршиоца дужности директора  Центра за 

 социјални рад општине Бачки Петровац, објављено 20. маја 2022. године 

 у броју  11, 

 

50. -  Решење   о именовању директора Музеја војвођанских Словака, објављено 20. 

 маја 2022. године у броју  11, 
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51. - Решење  о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

 предузећа  „Комуналац“ Бачки Петровац, објављено 20. маја 2022. године 

 у броју  11, 

 

52. -  Решење о измени Решења о  образовању Комисије за спровођење  конкурса за 

 избор директора јавних предузећа  чији је оснивач Општина Бачки Петровац,   

 објављено 20. маја 2022. године у броју  11, 

 

53. -  Решење о  разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације 

 општине Бачки Петровац, објављено  20. маја 2022.  године  у броју  11, 

 

54. -  Решење  о изменама и допунама Решења о именовању  чланова Управног  

 одбора  Туристичке  организације  општине Бачки Петровац, објављено 20. маја 

 2022. године  у броју  11, 

 

55. -  Решење о разрешењу члана Управног одбора  позоришта „Slovenské 

 vojvodinské  divadlo“ –  Словачко војвођанско позориште  у  Бачком Петровцу, 

 објављено 20. маја 2022. године  у броју  11, 

 

56. -  Решење о изменама и допунама Решења о именовању  чланова Управног  

 одбора  позоришта „Slovenské vojvodinské  divadlo“ –   Словачко војвођанско 

 позориште  у Бачком Петровцу, објављено 20. маја 2022. године у броју  11, 

 

57. -  Решење  о  давању сагласности на План  рада Месне заједнице Маглић за 

 2022. годину, објављено 20. маја 2022. године у броју  11, 

 

63. -  Решење о именовању директора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки 

 Петровац, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

64. -  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са 

 домом ученика у Бачком Петровцу, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

65. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са 

 домом ученика у Бачком Петровцу, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

66. - Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јан 

 Амос Коменски“ Кулпин, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

67. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јан 

 Амос Коменски“ Кулпин, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

68.  - Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф 

 Марчок  Драгутин“ Гложан, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

69. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф 

 Марчок  Драгутин“ Гложан, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

70. -  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Жарко 

 Зрењанин“ Маглић, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 

 

71. - Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко 

 Зрењанин“ Маглић, објављено 29. јуна 2022. године у броју  12, 
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126. -  Решење о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачки 

 Петровац непосредном погодбом путем размене, објављено 04. новембра 2022. 

 године у броју  16, 

 

127. -  Решење  о  именовању директора позоришта  „Slovenské vojvodinské 

 divadlo“ – Словачко војвођанско позориште  у Бачком Петровцу, објављено 04. 

 новембра 2022. године у броју  16, 

 

128. -  Решење  о изменама и допунама Решења о именовању чланова Школског 

 одбора Гимназије  „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, објављено 

 04. новембра 2022. године у броју  16, 

 

129. -  Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални рад 

 општине Бачки Петровац, објављено 04. новембра 2022. године у броју  16, 

 

130. -  Решење о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад 

 општине Бачки Петровац,  објављено 04. новембра 2022. године у броју  16, 

 

131. -  Решење о именовању чланова Општинског савета родитеља Општине 

 Бачки Петровац за школску, односно радну 2022/2023. годину, објављено 04. 

 новембра 2022. године у броју  16, 

 

148. - Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Бачки 

 Петровац, објављено 05. децембра 2022. године у броју  18, 

 

149. -  Решење о откупу посебних делова зграде, објављено 05. децембра 2022. године 

 у броју  18, 

 

150. -  Решење о откупу посебних делова зграде, објављено 05. децембра 2022. године 

 у броју  18, 

 

151. -  Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Општинског  штаба за 

 ванредне ситуације за 2022/2023. годину, објављено 05. децембра 2022. године 

 у броју  18, 

 

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ  ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

72. -  Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 

 државној својини на  територији Општине Бачки Петровац за 2023. годину, 

 објављен  29.  јуна 2022. године у броју 12, 

 

73. -   Јавни позив за остваривање права коришћења без  плаћања  накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на  територији Општине Бачки 

Петровац за 2023. годину, објављен  29.  јуна 2022. године у броју 12, 
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II  ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 

 

 

20. -  Одлука, број 016-4/174-7-2022,  објављена  22. марта 2022. године у броју 6, 

 

21. -  Одлука, број 016-4/174-8-2022,  објављена  22. марта 2022. године у броју 6, 

 

24. - Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и 

 специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији 

 општине Бачки Петровац,  објављена  28. марта 2022. године у броју 7, 

 

1. -  Решење  о измени Решења о образовању и именовању чланова Жалбене  

 комисије, објављено  4. фебруара 2022. године у броју 1, 

 

2. -  Решење о одређивању локације за изградњу рециклажног дворишта, објављено  

 4. фебруара 2022. године у броју 1, 

 

3. -  Решење о повећању апропријације број: 016-4/169-9-2022, објављено 4. 

 фебруара 2022. године у броју 1, 

 

4. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 016-4/169-10-

 2022, објављено  4. фебруара 2022. године у броју 1, 

 

9. - Решење  о измени Решења о именовању чланова Савета за безбедност 

 саобраћаја на путевима на територији општине Бачки Петровац, објављено  3. 

 марта  2022. године у броју 5, 

 

10. -  Решење о давању на коришћење, број  016-4/172-7-2022, објављено  3. марта  

 2022. године у броју 5, 

 

11. -  Решење о образовању Савета за миграције Општине Бачки Петровац, објављено  

 3. марта  2022. године у броју 5, 

 

12. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/173-6-

 2022, објављено  3. марта  2022. године у броју 5, 

 

13. -  Решење о промени апропријације, број 016-4/173-7-2022, објављено  3. марта  

 2022. године у броју 5, 

 

14. -  Решење о повећању апропријације, број 016-4/173-8-2022, објављено  3. марта  

 2022. године у броју 5, 

 

25. -  Решење о повећању апропријације, број  016-4/175-8-2022,  објављено  28. марта  

 2022. године у броју 7, 

 

43. -  Решење  о давању на  коришћење непокретности, објављено  5. маја  

 2022. године  у  броју  10, 

 

44. -  Решење о повећању апропријације, објављено  5. маја   2022. године  у  броју  10, 

 

45. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, објављено  5. маја  

 2022. године  у  броју  10, 
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58. -  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-4/178-5-

 2022, објављено 20. маја  2022. године  у  броју  11, 

 

59. -  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве,  број 016-4/178-6-

 2022, објављено 20. маја  2022. године  у  броју  11, 

 

60. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве,  број 016-4/178-7-

 2022, објављено 20. маја  2022. године  у  броју  11, 

 

61. -  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве,  број 016-4/178-8-

 2022, објављено 20. маја  2022. године  у  броју  11, 

 

74. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/183-3-

 2022, објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

 

75. -   Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/185-1-

 2022, објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

 

 76. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/185-2-

 2022, објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

 

77. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/189-10-2022, 

 објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

  

78. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/192-5-2022, 

 објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

 

79. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/192-6-2022, 

 објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

 

80. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/192-7-2022, 

 објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

 

81. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/189-12-2022, објављено 29. јуна  

 2022. године  у  броју  12, 

 

82. -  Решење о повећању апропријације, број  016-4/192-8-2022, објављено 29. јуна  

 2022. године  у  броју  12, 

 

83. -  Решење о давању на коришћење непокретности, објављено 29. јуна  2022. 

 године  у  броју  12, 

 

84. -  Решење о измени Решења о образовању Комисије за капиталне 

 инвестиције општине  Бачки Петровац, објављено 29. јуна  2022. године  у 

 броју  12, 

 

85. -  Решење о измени и допуни Решења о  образовању Комисије за реализацију мера 

 енергетске  санације, објављено 29. јуна  2022. године  у  броју  12, 

88. -  Решење о другим изменама Решења о образовању Комисије за давање у 

 закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине 

 Бачки Петровац, објављено 20. јула  2022. године  у  броју  13, 
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89. -  Решење  о измени Програма коришћења средстава буџетског Фонда за 

 заштиту животне средине Општине Бачки Петровац за 2022. годину, објављено 

 20. јула  2022. године  у  броју  13, 

 

90. - Решење о повећању апропријације, број 016-4/194-10-2022,  објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

 

91. -  Решење о повећању апропријације, број 016-4/194-11-2022, објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

 

92. -  Решење о повећању апропријације, број 016-4/194-12-2022, објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

 

93. -  Решење о повећању апропријације, број 016-4/194-13-2022, објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

 

94. -  Решење о повећању апропријације, број 016-4/194-14-2022, објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

 

95. - Решење о повећању апропријације, број 016-4/194-15-2022, објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

  

96. -  Решење о повећању апропријације, број 016-4/194-19-2022, објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

 

97. -  Решење о промени апропријације, број 016-4/194-18-2022, објављено 20. јула  

 2022. године  у  броју  13, 

 

98. -  Решење о промени апропријације, број 016-4/194-2022, објављено 20. јула  2022. 

 године  у  броју  13, 

 

99. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/195-1-

 2022, објављено 20. јула  2022. године  у  броју  13, 

 

100. -  Решење о образовању Радног тела за подршку подстицајном  родитељству и 

 развоју  деце, објављено 30. августа  2022. године  у  броју  14, 

 

101. -  Решење о именовању чланова Радног тела за подршку подстицајном 

 родитељству и развоју деце, објављено 30. августа  2022. године  у  броју  14, 

 

102. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/195-1-

 2022, објављено 30. августа  2022. године  у  броју  14, 

 

103. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/167-3-

 2022, објављено 30. августа  2022. године  у  броју  14, 

 

104. -   Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/197-4-

 2022, објављено 30. августа  2022. године  у  броју  14, 

 

105. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/198-4-

 2022, објављено 30. августа  2022. године  у  броју  14, 
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106. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/198-5-2022, 

 објављено 30. августа  2022. године  у  броју  14, 

 

107. - Решење о промени апропријације, број  016-4/196-6-2022, објављено 30. августа  

 2022. године  у  броју  14, 

 

108. -  Решење о повећању апропријације, број  016-4/198-7-2022, објављено 30. 

 августа  2022. године  у  броју  14, 

 

112. -  Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине  општине  

 Бачки Петровац, објављено  26. септембра  2022. године  у  броју  15, 

 

113. -  Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа  

 „Комуналац“  Бачки  Петровац,  објављено  26. септембра  2022. године   у  

 броју  15, 

 

114. -  Решење о додели  Награде општине Бачки Петровац за 2022.  годину, објављено  

 26. септембра  2022. године  у  броју  15, 

 

115. -  Решење о додели   Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2022. 

 годину, објављено  26. септембра  2022. године  у  броју  15, 

 

116. -  Решење о додели  Спортског признања Општине Бачки Петровац за 

 2021.годину, објављено  26. септембра  2022. године  у  броју  15, 

 

117. -  Решење о давању сагласности  на План и програм рада за 2023. годину и  на 

 Финансијски план Музеја војвођанских Словака за 2023, 2024. и 2025. годину, 

 објављено  26. септембра  2022. године  у  броју  15, 

 

118. -  Решење  о  давању  сагласности  на  План и програм рада и на 

 Финансијски   план  позоришта „Slovenské  vojvodinské   divadlo“   –  Словачко 

 војвођанско  позориште  у Бачком Петровцу за 2023.  годину, објављено  26. 

 септембра  2022. године  у  броју  15, 

 

119. -  Решење о давању сагласности   на План и програм рада и на  Финансијски план 

 Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2023. годину објављено  

 26. септембра  2022. године  у  броју  15, 

 

132. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/208-7-2022, 

 објављено  04. новембра  2022. године  у  броју  16, 

 

133. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/208-9-2022, 

 објављено  04. новембра  2022. године  у  броју  16, 

 

134. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/208-10-2022, 

 објављено  04. новембра  2022. године  у  броју  16, 

 

135. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/208-14-2022, 

 објављено  04. новембра  2022. године  у  броју  16, 

 

136. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/208-8-2022, објављено  04. 

 новембра  2022. године  у  броју  16, 
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137. -  Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 016-4/208-6-

 2022, објављено  04. новембра  2022. године  у  броју  16, 

 

138. -  Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

 непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на  територији 

 општине Бачки Петровац, објављено  10. новембра  2022. године  у  броју  17, 

 

139. -  Решење о повећању апропријације, број  016-4/209-10-2022, објављено  10. 

 новембра  2022. године  у  броју  17, 

 

140. -  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број  016-4/209-9-

 2022, објављено  10. новембра  2022. године  у  броју  17, 

 

141. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/209-12-2022, 

 објављено  10. новембра  2022. године  у  броју  17, 

 

142. -   Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/209-13-2022, 

 објављено  10. новембра  2022. године  у  броју  17, 

 

152. - Решење о повећању апропријације, број  016-4/210-11-2022, објављено  05. 

 децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

153. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/210-13-2022, објављено  05. 

 децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

154. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/210-14-2022, објављено  05. 

 децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

155. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/210-15-2022, објављено  05. 

 децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

156. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/210-10-2022, 

 објављено  05. децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

157. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/210-16-2022, 

 објављено  05. децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

158. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/210-17-2022, 

 објављено  05. децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

159. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/210-18-2022, 

 објављено  05. децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

171. - Решење о повећању апропријације, број  016-4/211-21-2022, објављено  21. 

 децембра  2022. године  у  броју  19, 

 

172. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/211-12-2022, објављено  21. 

 децембра  2022. године  у  броју  19, 

 

173. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/211-13-2022, 

 објављено  21. децембра  2022. године  у  броју  19, 
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174. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/211-14-2022, 

 објављено  21. децембра  2022. године  у  броју  19, 

 

175. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/211-15-2022, 

 објављено  21. децембра  2022. године  у  броју  19, 

 

176. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/211-20-2022, 

 објављено  21. децембра  2022. године  у  броју  19, 

 

177. -  Решење о преносу  средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/210-12-2022,  

 објављено  21. децембра  2022. године  у  броју  19, 

 

179. - Решење о промени апропријације, број  016-4/212-2-2022,  објављено  29. 

 децембра  2022. године  у  броју  20, 

 

180. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/212-3-2022, објављено  29. 

 децембра  2022. године  у  броју  20, 

 

181. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/212-4-2022, објављено  29. 

 децембра  2022. године  у  броју  20, 

 

181. -  Решење о промени апропријације, број  016-4/212-5-2022, објављено  30. 

 децембра  2022. године  у  броју  21, 

 

15. -  Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

 средине општине  Бачки Петровац за 2022. годину, објављен  3. марта  

 2022. године у броју 5, 

 

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

 2022-2023. годину,  објављен  3. марта  2022. године у броју 5, 

 

17. -  Програм праћења квалитета површинских  вода на  територији општине Бачки 

 Петровац за  2022-2023. годину, објављен  3. марта   2022. године у броју 5, 

 

143. - Програм за рад Савета за безбедност  саобраћаја на путевима на територији 

 општине Бачки Петровац за 2023. годину, објављен  10. новембра   2022. године 

 у броју 17, 

 

18. - Правилник о другим изменама Правилника о одобравању, финансирању и 

 суфинансирању програма којима се остварује општи  интерес у области спорта 

 у Општини Бачки Петровац, објављен  3. марта  2022. године у броју 5, 

 

19. -  Правилник о суфинансирању  мера енергетске санације стамбених зграда, 

 породичних кућа и станова,  објављен  3. марта  2022. године у броју 5, 

 

40. -  Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и 

 станова путем уградње соларних панела за производњу електричне  енергије за 

 сопствене потребе и унапређење термотехничког система  путем уградње 

 калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља 

 топлоте по основу јавног позива за суфинансирање  програма енергетске 

 санације стамбених зграда, породичних кућа и  станова, ЈП1/22, објављен 11. 

 априла  2022. године у броју 8а, 
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41. - Правилник о  суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, 

 станова и стамбених зграда које се односе на унапређење  термичког 

 омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних  колектора за 

 централну припрему потрошне топле воде по јавном  позиву управе за 

 подстицање и унапређење енергетске ефикасности,  ЈП1/22, објављен 11. 

 априла  2022. године у броју 8а, 

 

46. -  Правилник о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла  као  

 еколошки  прихватљивог  транспорта  у  2022. години,  објављен  11. 

 априла  2022. године у броју 10, 

 

160. -  Правилник о допуни Правилника о суфинансирању енергетске  санације 

 породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за 

 производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 

 термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих 

 пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног  позива за 

 суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних 

 кућа и станова, ЈП1/22,  објављено  05. децембра  2022. године  у  броју  18, 

 

 

III  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

23. -  Одлука  о укидању ванредне ситуације за  целу територију општине  

 Бачки  Петровац,  објављена 28. марта  2022. године у броју 7, 

 

42. -  ЈАВНИ ПОЗИВ банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање 

 регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине 

 Бачки Петровац у 2022. години уз учешће Општине Бачки Петровац у 

 суфинансирању камата на кредите за набавку обртних средстава, објављен 20. 

 априла  2022. године у броју 9, 

 

 

IV  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

86. - Решење о неизрађивању стратешке  процене утицаја на животну средину  

 измена и допуна Плана детаљне регулације  дела блока 11 у   насељу Бачки 

 Петровац, објављено  29. јуна  2022. године у броју 12, 

 

 

V   ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

26. -  Пословник о  раду  Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачки 

 Петровац, објављен 28. марта  2022. године у броју 7, 
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 VI  ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

7. - Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Бачки  Петровац за 

 изборе за народне посланике расписане за 3. април 2022. године, односно за 

 изборе за председника републике, објављена 25. фебруара 2022. године 

 у броју 4, 

 

8. - Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије Општине 

 Бачки Петровац у проширеном саставу, објављена 25. фебруара  2022. године 

 у броју 4, 

 

6. - ПОСЛОВНИК  о раду Изборне комисије Општине Бачки Петровац, објављен 

 14. фебруара  2022. године у броју 3, 

 

 

VII  СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

22. -  Исправка  Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра 

 одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. 

 годину на територији општине Бачки Петровац, објављена 22. марта  2022. 

 године у броју 6. 
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