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С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

 

I    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 

 

 

43. -  Решење о давању на  коришћење непокретности, 

 

44. -  Решење о повећању апропријације, 

 

45. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

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

 бицикла  као  еколошки  прихватљивог  транспорта  у  2022. години. 
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  43. 
 

На основу чл. 27. и 51. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
као и чл. 5. ст. 3. т. 1. и чл. 11. ст. 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању 
и располагању стварима у својини Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 12/2012), Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 
62. седници, одржаној дана 28.04.2022. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању на коришћење непокретности 

 
 

Члан 1. 
 
Општина Бачки Петровац даје на коришћење непокретност Републичком 

фонду за пензијско и инвалидско осигурање – Филијали Нови Сад, ради обављања 
своје редовне делатности, и то: пословни простор који се састоји од једне 
просторије површине 17,75 м2 и заједничких просторија ( улаз, ходник испред 
просторије и санитарни чвор)у приземљу пословног објекта – објекат општинске 
управе, у јавној својини Општине Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 27 зкњ. ул. бр. 
10183 к.о. Бачки Петровац, који се налази у Бачком Петровцу, ул. Коларова бр. 6. 
 

Члан 2. 
 
 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Нови 
Сад дужан је да користи предметну непокретност на начин којим се обезбеђује 
ефикасно вршење својих права и дужности, као и рационално коришћење и 
очување непокретности, а у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 3. 
 
Између Општине Бачки Петровац и Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање – Филијала Нови Сад закључиће се анекс уговора о давању 
на коришћење предметне непокретности, којим ће се продужити важење уговора 
о давању на коришћење пословног простора закљученог 21.04.2017.године на 
период од 5 година и ближе уредити остали услови. 
 

Члан 4. 
 

Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 
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Члан 5. 
 

Ово решење ће се објавити у Службеном листу Општине Бачки Петровац. 
 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачки Петровац 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

Број: 016-4/177-6-2022 
Дана: 28.04.2022.године                                                                    
Бачки Петровац                                                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                           Јасна Шпрох, с.р. 
 
 
 

       
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна  3 од 10     5.  маја 2022.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ   Број  10 

 

   44. 
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („(„Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 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, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и чл. 11. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац 
за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), поводом 
разматрања предлога Решења о повећању апропријације, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 62. седници одржаној дана 28.04.2022. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОВЕЋАЊУ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
 

1. На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Бачки 
Петровац, потписаног између Република Србија, Управа за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности, Министарство рударства и енергетике и 
Општине Бачки Петровац дана 11.03.2022. године, отвара се извор финансирања: 
07 – Трансфери од других нивоа власти (733154 – Текући наменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина), Програм 17– Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори енергије, програмска активност: 0501-0001 – Енергетски 
менаџмент, и повећава се позиција: 68, економска класификација 472 – накнаде за 
социјалну заштиту из буџета (4728-накнаде из буџета за становање и живот) за 
износ од 5.000.000,00 динара. 

 
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: 016-4/177-11-2022                       
Дана: 28.04.2022. године        
Бачки Петровац           П Р Е Д С Е Д Н И К  
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                   Јасна Шпрох, с.р. 
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   45. 
         
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 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, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), 
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 62. седници одржаној 
дана 28.04.2022. године донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 
2022. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска 
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 37/0, економска 
класификација 499000 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  употреба 
средстава у износу 200.000,00 динара, за повећавање позиције 139/0, програм 09 – 
Основно образовање, програмска активност: 2003-0001 – Реализација делатности 
основног образовања, економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти (4822 -  Обавезне таксе) за износ од 200.000,00 динара, ради 
измирења обавезе за судске таксе које су настале поводом судских спорова који се 
воде против ОШ Јан Чајак у Бачком Петровцу. 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење 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: 016-4/177-14-2022                                                    
Датум: 28.04.2022. године  
Бачки Петровац                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К  
                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                            Јасна Шпрох, с.р.                                                       
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  46. 
 
 На основу члана 83. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закони, 72/2009-др.закон, 43/2011- одлука 
УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон), члана 20. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 111/2021-
др. закон), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 54/09, 73/10.... 118/2021 - др. закон), Oпштинско веће Општине Бачки 
Петровац на својој 62. седници, одржаној дана 28.04.2022. године, донело је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА НАБАВКУ БИЦИКЛА КАО 

ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА У 2022. ГОДИНИ 
 

 
   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

 
 Овим правилником уређују се услови и начин за реализацију програмске 
активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог 
транспорта на територији општине Бачки Петровац у 2022. години (у даљем тексту: 
програмска активност).  

Члан 2 
 

 За реализацију програмске активности из члана 1. овог правилника 
опредељују се средства Одлуком о буџету општине Бачки Петровац у разделу 
Програма за заштиту животне средине у износу од 1.000.000,00 динара. 
 
 

II РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА  
ПРИЈАВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ 

 
Члан 3 

 
 Председник општине Бачки Петровац расписује Јавни позив за 
пријављивање привредних субјеката који продају технички исправне нове бицикле 
и Јавни позив за грађане општине Бачки Петровац, за куповину бицикала. Јавни 
позиви и обрасци који се подносе уз пријаву се објављују на интернет страници 
општине Бачки Петровац. Износ субвенције износи 50% од укупне вредности 
бицикла (за бицикле чија је вредност до 20.000,00 динара са ПДВ-ом) или 10.000,00 
динара (за бицикле чија је вредност 20.000,00 динара са ПДВ-ом и више) по 
грађанину из једног домаћинства. Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија 
неће разматрати. 
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Члан 4 
 

 Jавни позив садржи: 
- укупан износ средстава опредељених у буџету општине Бачки Петровац за 

реализацију програмске активности, 

- износ  средстава  која  се  могу користити  за  трошкове за реализацију 

програмске активности, 

- орган коме се подноси пријава са пратећом документацијом, 

- услове које морају да испуњавају подносиоци пријаве на Јавни позив, 

- информацију о документацији коју прилаже подносилац пријаве, 

- начин достављања пријаве на Јавни позив, 

- рок за израду одлуке о избору. 

 

Члан 5 
 

 Предмет програмске активности је пружање подршке за набавку новог 
технички исправног бицикла на два точка, који се покреће помоћу педала, а није 
пружање подршке за набавку електричних бицикала, бицикала без педала и 
бицикала на три точка.  

Члан 6 
 

 Привредни субјекти се пријављују на Јавни позив за одабир привредних 
субјеката-продавница, са документацијом којом доказују да продају нове технички 
исправне бицикле. Привредни субјекат мора да испуњава следеће услове: 
- да су уписани у регистар АПР-а, најмање 6 месеци од дана подношења 

пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације. 

 Рок за пријаву је 15 данa од дана објављивања Јавног позива. 
 Комисија врши одабир привредних субјеката-продавница у којима се 
продају нови техничко исправни бицикли. 
 Након доношења прелиминарне листе о одабиру привредних субјеката, 
учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и право приговора у 
року од три дана од дана објављивања листе Комисији. Комисија је дужна да 
размотри поднете приговоре и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити 
образложена, у року од 8 дана од дана његовог пријема. Након тога биће израђен 
предлог коначне листе привредних субјеката. Након израде предлога коначне 
листе пријава, Комисија доставља председнику општине предлог коначне листе 
привредних субјеката која продају технички исправне нове бицикле. 
Председник општине доноси коначну листу привредних субјеката. 
 

Члан 7 
 

 Право учешћа на Јавном позиву имају пунолетни грађани, који имају 
пребивалиште на територији општине Бачки Петровац. Право учешћа на Јавном 
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позиву има само један члан домаћинства и може поднети само једну пријаву, за 
један бицикл. 
 Прихватљиви трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 
 Неприхватљиви трошкови – трошкови који неће бити финансирани по 
расписаном јавном позиву из буџета Општине Бачки Петровац су: 

- трошкови који настану у вези са набавком бицикла: царински и 

административни трошкови, 

- трошкови за купљени бицикл (плаћен и испоручен), односно трошкови 

набавке бицикла који су настали пре објављеног Јавног позива, 

- набавка бицикла коју подносилац захтева сам извршава. 

Члан 8 
 

 Пријава на Јавни позив се доставља на попуњеном Обрасцу пријаве, уз коју 
се подноси следећа документација: 

- фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитане податке из 

личне карте са чипом,  

- попуњен образац изјаве о члановима домаћинства (члановима породичног 

домаћинства сматрају се супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, 

рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и 

лица која су они по закону дужни да издржавају а који станују заједно са 

подносиоцем пријаве на Јавни позив), 

- попуњен образац сагласности о обради података о личности,  

- предрачун издат од привредног субјекта одабраног по објављеном Јавном 

позиву, са наведеном ценом и моделом бицикла. 

 

 Приликом пријављивања, грађанину се издаје потврда о пријему пријаве са 
наведеним редним бројем пријаве. 
 Пријаве ће се примати 15 данa од дана објављивања на званичној интернет 
страници и огласној табли Општине Бачки Петровац. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
 

III НАЧИН ОДОБРАВАЊА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 9 
 

 Јавни позив спроводи Комисија за реализацију програмске активности 
пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на 
територији општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Комисија), коју образује 
председник општине Бачки Петровац.  
 У Комисију из става 1. овог члана именују се представници Општинске 
управе и Удружења које се бави заштитом животне средине и бициклизмом. 
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Члан 10 
 

 Основни задаци Комисије су да: 
- припреми конкурсну документацију за привредне субјекте и грађане (Јавни 

позиви, обрасци пријаве и др.) 

- објави Јавне позиве на огласној табли и званичној интернет страници 

Општине Бачки Петровац 

- испита благовременост и уредност поднетих пријава на Јавни позив, како 

привредних субјеката која продају бицикле тако и грађана који се пријаве за 

средства за куповину бицикала. 

- прегледа поднете пријаве на Јавни позив,  

- сачини прелиминарну листу привредних субјеката, предлог коначне листе 

привредних субјеката, прелиминарну листу грађана и предлог коначне 

листе грађана, као и предлог о одбијању неоснованих пријава на Јавни 

позив. 

Члан 11 
 

 Комисија, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, 
доноси прелиминарну листу поднетих пријава, узимајући у обзир благовременост 
и истинитост података наведених у пријави и приложеној документацији.  
 Након доношења прелиминарне листе, подносиоци пријава имају право 
приговора Комисији у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Приговор се 
подноси на писарницу ЈЛС. 
 По протеку рока од 3 дана Комисија утврђује предлог коначне листе 
поднетих пријава, са износом опредељених средстава по свакој пријави. 
 Председник општине доноси коначну листу грађана којима су одобрена 
средстава за набавку бицикла са износима опредељених средстава.  
 

Члан 12 
 

 По доношењу коначне листе грађана којима су одобрена средстава за 
набавку бицикла председник општине доноси одлуку о одобреним средствима за 
набавку бицикала и закључује уговоре између одабраних привредних субјеката, 
грађана којима су одобрена средства за набавку бицикала и Општине Бачки 
Петровац. 
 Општина ће извршити пренос средстава одабраним привредним субјектима 
у износима наведеним у закљученим уговорима и након што грађанин измири 
своју обавезу за набавку бицикла. 
 

IV ЗАВРШНE ОДРЕДБE 
 

Члан 13 
 

 Јавни позив ће се објавити на званичној интернет страници и огласној табли 
Општине Бачки Петровац. 
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Члан 14 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“ 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
                                                         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
Број: 016-4/177-13-2022 
Дана: 28.04.2022.године                                                       
Бачки Петровац                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
               Јасна Шпрох, с.р. 
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