
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 

                                            Општине  Бачки Петровац 

 

 

Број: 5                                             Бачки Петровац                        

Година: LVIII                                                       3. марта 2022. године 

 

 

 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

 

I     ОПШТИНАКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

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

 саобраћаја на путевима на територији општине Бачки Петровац, 

 

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

 

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

 

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

 2022, 

 

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

 

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

 

15. -  Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

 средине општине  Бачки Петровац за 2022. годину, 

 

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

 2022-2023. годину, 

 

17. -  Програм праћења квалитета површинских  вода на  територији 

 општине Бачки Петровац за  2022-2023. годину. 

 

18. - Правилник о другим изменама Правилника о одобравању, 

 финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи 

 интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац, 

 

19. -  Правилник о суфинансирању  мера енергетске санације стамбених 

 зграда, породичних кућа и станова. 
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  9. 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018 и 23/2019), члана 62. став 1. тачка 32. Статута Општине Бачки Петровац 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Општинско веће Општине Бачки 
Петровац, на својој 57. седници, одржаној дана 11.02.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Овим решењем мења се Решење о именовању чланова  Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац бр. 
016-4/167-2020 од 27.10.2020. године (у даљем тексту: Решење). 
 

Члан 2. 
 
У члану 2. став 2. Решења, тачка 5 мења се и гласи:  
 
„Иван Радосављевић, командир Полицијске испоставе у Бачком Петровцу 

 – члан;“. 
Члан 3. 

 
У осталим деловима Решење остаје непромењено. 

 
Члан 4. 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу Општине Бачки Петровац“. 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
Број: 016-4/172-5-2022 
Дана: 10.02.2022. године 
Бачки Петровац                                                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА      
           Јасна Шпрох, с.р. 
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10.  

        
На основу чл. 19. став 1. тачка 3. и чл. 27. став 10. 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. став 4. тачка 3. 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 57. седници, одржаној дана 10.02.2022. године, 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању на коришћење 
 

Члан 1. 
 
Општина Бачки Петровац даје на коришћење мобилно клизалиштe на 

отвореном на тргу у Бачком Петровцу, површине 200 m2, укупног капацитета 60 
особа, у корист ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац, ул.Народне Револуције бр.5, ПИБ 
101271496, МБ 08213232 (у даљем тексту: Корисник) ради омогућавања 
несметаног функционисања истог. 
 

Члан 2. 
 

 Основне компоненте мобилног клизалишта са стазама за клизање, које су 
предмет овог решења су: расхладна подлога клизалишта, ограда клизалишта, 
прикључни елементи, уређаји и алати за одржавање леда, додатна опрема, 
расхладна течност-гликол, прибор за спајање, ваздушно хлађени расхладник воде. 
 
 Корисник је дужан да предузима све радње неопходне за одржавање 
мобилног клизалишта те да тиме омогући његову несметану употребу. 
 

Члан 3. 
 
Између Општине Бачки Петровац и Корисника закључиће се уговор о 

давању на коришћење предметног клизалишта, којим ће се ближе регулисати 
међусобни односи. 

 
Члан 4. 

 
Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 

 
Члан 5. 

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

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

Број: 016-4/172-7-2022 
Датум: 11.02.2022. године 
Бачки Петровац 
       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА      
           Јасна Шпрох, с.р. 
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  11. 
На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама („Сл. гласник РС“, бр. 

107/2012) и члана 62. став 1. тачка 14. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист 
Општине Бачки Петровац“ бр. 3/2019), Општинско веће Општине Бачки Петровац, 
на својој 57. седници одржаној дана 11.02.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 

 
 Образује се Савет за миграције Општине Бачки Петровац (у даљем тексту 
Савет) ради обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама 
на територији Општине Бачки Петровац у следећем саставу: 
 

1. Јасна Шпрох, председница Општине Бачки Петровац – председник;  
2. Биљана Дракулић, директорка Центра за социјални рад Општине Бачки 

петровац – члан; 
3. Вукашин Иванишевић, начелник Полицијске станице у Бачком Петровцу – 

члан; 
4. Мирјана Видаковић, представница Националне службе за запошљавање – 

члан; 
5. др Јан Шуљан, представник Здравствене установе Дом здравља Бачки 

Петровац – члан; 
6. Душан Рашета, представник Општинске управе Општине Бачки Петровац; 
7. Растислав Лабат, повереник за избеглице и миграције – члан. 

 
II 

 
Ступањем на снагу овог решења престају да важе решења Општинског већа 

Општине Бачки Петровац бр. 016-04/383-2016 од 30.11.2016. године и бр. 016-4/50-
2017 од 22.02.2017. године.  

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“.   
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:016-4/172-10-2022  
Дана:11.02.2022.године 
Бачки Петровац        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА      
                         Јасна Шпрох, с.р. 
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 12.           
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 58. седници одржаној 
дана 23.02.2022. 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 1.400.000,00 динара, за отварање и повећавање позиције 
118/1, програм: 2 – Комуналне делатности, Програмска активност  1102-0001 – 
Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (5113 – капитално одржавање 
зграда и објеката) за износ од 1.400.000,00 динара  ради обезбеђивања средстава 
за финансирање пројекта унапређења система јавне расвете на територији 
општине Бачки Петровац. 
 

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: 016-4/173-6-2022  
Датум: 23.02.2022. године                           
Бачки Петровац                                                                                                 
                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Јасна Шпрох, с.р.                                                       
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 13. 
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 промени апропријације, Општинско веће Општине 
Бачки Петровац, на својој 58. седници одржаној дана 23.02.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
       Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2022. 
годину раздео 5, глава 0 – Општинска управа, програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, извор финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, мења се на следећи начин: 
 
- умањује се позиција 53, економска класификација 485 – накнада штете за 
повреде или штете нанету од стране државних органа, Програмска активност: 0602 
– 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина за износ од 
7.000.000,00 динара, извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 
 
- отвара се и повећава се 118/1, програм: 2 – Комуналне делатности, Програмска 
активност  1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (5113 – капитално 
одржавање зграда и објеката) за износ од 7.000.000,00 динара, извор 13 – 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година, ради обезбеђивања средстава за 
финансирање пројекта унапређења система јавне расвете на територији општине 
Бачки Петровац. 
 

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: 016-4/173-7-2022                       
Дана: 23.02.2022. године      
Бачки Петровац 
       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Јасна Шпрох, с.р.                                                     
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 14. 
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 58. седници одржаној дана 23.02.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОВЕЋАЊУ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1. На основу Уговора о додели бесповратних средстава Општини Бачки 
Петровац за манифестацију под називом „Клобасафест“ Бачки Петровац, 
потписаног између Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Општине Бачки Петровац дана 
14.02.2022. године, отвара се извор финансирања: 07 – Трансфери од других нивоа 
власти, Програм 13– Развој културе и информисања, програмска активност: 1201-
0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и повећава се 
позиција: 126, економска класификација 424 – специјализоване услуге (4242-услуге 
образовања, културе и спорта) за износ од 2.000.000,00 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: 016-4/173-8-2022               
Дана: 23.02.2022. године        
Бачки Петровац 
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Јасна Шпрох, с.р.                                                     
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 15. 
 
 На основу члана  члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09, 43/11 - одлука 
УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон), чл. 64-67. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19 
члана 62. Статута општине Бачки Петровац-пречишћени текст („Службени лист 
општине Бачки Петровац“ број 3/2019), Општинско веће општине Бачки Петровац 
на својој 57.  седници одржаној дана  11.02.2022. године   донело je  : 
 
 

ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНД  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 

    1.   Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења 
средстава за активности које се током 2022. године планирају у области заштите и 
унапређења животне средине. 
За реализацију Програма планирају се средства из буџета општине Бачки Петровац 
за 2022. годину и то из : 
                  
     - приходи из буџета општине Бачки Петровац ------------------  5.500.000,00 динара 
                                                                                                                      ----------------------------- 
                                                                                                    УКУПНО:   5.500.000,00динара 
 
     2. Средства из тачке 1. овог програма користиће се за:  
 
  I. Подстицајне, превентивне и санационе програме и 
пројекте   које доприносе битном смањењу загађивања 
животне средине:  
(Програмска активност 0001-Управљање животном 
 средином) 3.980.000,00 динара 
 
-озелењавање општине и одржавање дивље флоре и фауне (озелењавање главних 
улица и тргова у насељеном месту Бачки Петровац,Кулпин,Гложан и Маглић као и 
набавка садница за комунална предузећа)  (конто 4261) ……………....  800.000,00 дин 
-уништавање коровске биљке амброзије …. (конто 4246) .................  400.000,00 дин 
-набавка канти и контејнера ……….…………….. (конто 5124).……………….  880.000,00 дин 
-набавка компостера за кућно компостирање ……………………………….. 400.000,00 дин 
-уклањање дивљих депонија …………….……….. (конто 4246) ..…..……….. 500.000,00 дин 
-подстицај за набавку еколошки прихватљивих превозних 
средстава-бицикала  ……………..……………………. (конто 4651) …….. 1.000.000,00 динара 
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II . Програме контроле квалитета, анализа и праћења стања 
животне средине у општини (мониторинг) 
(Програмска активност 0002- Праћење квалитета елемената 
животне средине…………konto 4249)  1.400.000,00 динара  
 
За реализацију наведених праћења потписаће се уговори са овлашћеним стручним 
и научним организацијама и установама, а у складу са  прописима. 
-праћење квалитета амбијенталног  ваздуха у општини Бачки Петровац 
-систематско мерење буке у животној средини у општини Бачки Петровац 
-праћење квалитета површинских вода на територији општине Бачки Петровац 
-мерења посебне намене (контролна мерења) 
 

III . Образовне активности и јачање свести о потреби 
заштите животне средине (Програмска активност 0001-
Управљање живот.средином)                    
(конто 4246)…………………………………………………50.000,00 динара              

   

 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите 
животне средине, Одељење за привреду ,урбанизам,комунално-стамбене и 
инспекцијске послове општине Бачки Петровац  ће самостално или у сарадњи са 
другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, 
трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења 
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја: 
 
- Сајмови  са тематиком заштите животне средине 
- Сат за нашу планету 
 -Светски дан вода 
- Дан шума 
- Светски дан заштите животне средине  
- Дан планете Земље, 
- Дани Дунава и други еколошки празници 
 

IV. Информисање и објављивање података о стању и квалитету 
животне средине   
(Програмска активност 0001-Управљање живот.средином) 
(конто 4234)                           
                                                                                                      70.000,00 динара 

 

 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 
стању животне средине, јавности рада и јачања свести о значају заштите животне 
средине, покренуће се штампање Екобилтена и континуирано иновирање 
Интернет странице Општине.одељак заштита животне средине. Истовремено ће се 
радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног 
информисања. 
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3. 
 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 
зависности   од средстава у буджету општине Бачки Петровац. 
 

4. 
 

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

5. 
 
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и 
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи Одељење за привреду 
,урбанизам,комунално стамбене и инспекцијске послове уз сагласност Начелника 
општинске управе ,  као и Јавна комунална предузећа на територији општине Бачки 
Петровац, свако из своје надлежности. 
 

6. 
 

       Овај програм објавити у "Службеном листу општине Бачки Петровац " 
 

                                                                 
Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
Број: 016-4/172-1-2022                                                                             
Дана:  11.02.2022.године                                                                               
Бачки Петровац 
                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ                  
                   Јасна Шпрох, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна  11 од 32     3. марта  2022.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ    Број  5 

 

  16. 
 

На основу члана 24. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. 
Гласник РС,“br.:96/2021) чланова 69. и 70 . Закона о заштити животне средине („Сл. 
Гласник РС,“ 135/04,36/2009,72/2009-др.закони и 43/2011одлука УС ,14/2016, 
76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), и члана 62.став1 .тачка 6.Статута 
Oпштине Бачки Петровац („Службени лист Oпштине Бачки Петровац“, бр.3/2019), 
Општинско веће општине Бачки Петровац на седници одржаној дана 23.02.2022 
године, доноси 

 
П Р О Г Р А М  

МОНИТОРИНГА  БУКЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 ЗА 2022-2023. ГОДИНУ 

 
       Основе програма  
 
     Основни циљ мерења и праћења буке у животној средини је заштита здравља 
људи и очување и унапређење услова животне средине.Праћење и мерење нивоа 
буке спроводиће се на основу Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС,“ 
135/04, 36/2009,72/2009-др.закони и 43/2011 одлука УС,14/2016, 76/2018, 95/2018 
- др. закон и 95/2018 - др. закон)) ради утврђивања стања животне средине и 
правилног одабира превентивних мера и активности које се предузимају у циљу 
смањења негативних утицаја буке и подизања нивоа квалитета животне средине. 

 
        Општина Бачки Петровац  као јединица локалне самоуправе је субјект система 
заштите животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом 
обезбеђујe континуалну контролу и мониторинг стања буке у животној средини. 

 
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и 

оцењивањем индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у 
животној средини и које су везане за штетни ефекат буке. Mониторинг буке се 
врши од 2017 године. 

 
I.  САДРЖАЈ МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 
       Мерни локалитети 

За потребе реализације Програма мониторинга стања нивоа буке на територији 
општине Бачки Петровац за 2022/2023  годину, а у циљу зонирања територије 
општине Бачки Петровац , планирања звучне заштите, и оцене од штетног дејства 
буке у насељеним местима, потребно је приступити континуираном мерењу нивоа 
звучног притиска и дефинисању његове временске зависности на 10 мерних 
локалитета који покривају територију општине. У оквиру мерних локалитета избор 
мерних тачака биће вршен у складу са следећим: 

 



Страна  12 од 32     3. марта  2022.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ    Број  5 

 

- подручја за одмор и рекреацију,болничке зоне и опоравилишта,културно-  
историјски  локалитети, паркови 
- туристичка подручја, кампови,школске зоне 
- чисто стамбена подручја 
- пословно-стамбена подручја,трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта 
- градски центар,занатска,трговачка,администартивно-управна зона са  
становима,зона дуж аутопутева, магистралних и локалних саобраћајница, 
- индустријска ,складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда 

Програм мониторинга стања нивоа буке на територији Општине Бачки 
Петровац за  2022-2023. годину обухвата следеће месне заједнице, мерне 
локалитете и мерне тачке: 

 

 
Насељено 
место 

 
Мерни 
локалитет 

 
 М Е Р Н О   М Е С Т О  

Бачки 
Петровац 

М1 Центар Бачког Петровца улица М.Тита 6 

Бачки 
Петровац 

М2 Стамбена зона Бачког Петровца ,Јармочна 29 

Бачки 
Петровац 

М3  Центар Бачки Петровац ,14 ВУСБ 7-9 

Бачки 
Петровац  

М4 Крај стамнбене зоне почетак индустријске Бачки Петровац 
Лењинова 114 

Маглић М5 Стамбена зона Маглић,29 Новембра 31 

Маглић  М6 Центар,Маглић –М.Тита 46 

Кулпин М7 Стамбена зона,Кулпин Школска бр.86 

Кулпин М8 Центар, Кулпин М.Тита 105  

Гложан М9 Центар,Гложан М.Тита бр.54 

Гложан  М10 Стамбена зона,Гложан Масарикова 2 

 
Динамика мерења и мерни интервали 

Мониторинг стања нивоа буке на територији општине Бачки Петровац и 
одређивање вредности индикатора  укупне буке вршиће се према прописаној 
методологији и у складу са важећим законским прописима. 

Мерење нивоа буке на предвиђеним мерним местима вршиће се 
континуирано 24 часа према редоследу који одреди инспекција за заштииту 
животне средине и то најмање два пута годишње. 
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Мерни интервали су изабрани тако да се њима обухвати цео циклус промена 
нивоа посматране буке у току дневног (06,00 h – 18,00 h), вечерњег (18,00 h – 22,00 
h),  и ноћног (22,00 h – 06,00 h), периода времена. Мерење се врши у једном 
петнаестоминутном интервалу у дневном периоду, једном вечерњем и једном 
петнаестоминутном интервалу у ноћном периоду у оквиру следећих временских 
интервала: 

1.   дан- 0600 - 1800  

2.  вече- 1800 -  2200 

3.   ноћ- 2200 – 0600 

Промене учесталости мерења и избор мерних места може да зависи од 
стредстава у буджету општине Бачки Петровац. 
 
        Параметри мониторинга 

На свим мерним местима процедура мониторинга стања нивоа буке има за 
циљ одређивање: 

1. параметара буке (карактер буке, еквивалентни ниво буке, процентни ниво 
буке, временска зависност нивоа буке); 

2. параметара саобраћаја (фреквенција: путничких аутомобила, лаких и 
тешких теретних аутомобила, аутобуса и моторцикала и железничког 
саобраћаја) и 

3. параметара саобраћајница (тип и ширина саобраћајница, висина зграде 
поред саобраћајница). 
Резултати за измерене параметре и извештаји ће се тумачити у складу са 
Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС,“ 
36/2009,88/2010,14/2016) и Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“,бр.75/10). 

 
       Циљеви континуалног мониторинга стања буке у животној средини 

Континуалним мониторингом стања нивоа буке утврђује се реално стање буке 
у животној средини на територији општине Бачки Петровац у смислу стварања 
услова да се: 

1. Утврде и примене мере и услови заштите од буке, односно звучне заштите 
на просторима са прекомерним нивоима буке; 

2. изврши акустичко зонирање територије општине Бачки Петровац, 
одређујући мере забране и ограничења коришћења појединих извора буке; 

3. заштите «тихе» зоне; 

4. обезбеди израда стратешких карата буке; 

5. доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини;  

6. врши надзор и контрола примене мера заштите од буке у животној средини. 
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7. проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређењу нових и 
реконструкцији постојећих насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС 
У.J6.205), 

8. при изградњи и техничком пријему стамбених, инвестиционих и 
индустриjских објеката, објеката мале привреде и градске инфраструктуре 
обезбеде и испоштују утврђени технички прописи који гарантују квалитет 
звучне заштите (стандарди из групе СРПС У J6), 

9. изврши валоризација простора за становање са аспекта утицаја фактора 
ризика ЕКО индикатора на услове становања. 

 
II. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
 Реализација Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на 
територији општине Бачки Петровац за 2022-2023. годину обухвата три фазе: 
 

  I фаза –  Доношење  Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке 
на територији општине Бачки Петровац за 2022-2023. годину, од 
стране Општинског Већа  општине Бачки Петровац; 

II фаза –  Избор организације за реализацију Програма и потписивање 
уговора. 

III фаза -  Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне 
организације 

 
III. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

 Мониторинг стања нивоа  буке на мерним местима одређених овим 
програмом  финансираће се из средстава  предвиђених Програмом коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бачки Петровац 
који се доноси посебно за сваку годину и који се даје на сагласност Општинском 
већу општине Бачки Петровац и надлежном Министарству. Други извор 
финансирања може бити из буджета општине или из донација. 
 Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Бачки Петровац“. 
 
                                                             

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Број: 016-4/173-1-2022                                                                                        
Дана: 23.02.2022.године 
Бачки Петровац                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
                   Јасна Шпрох, с.р. 
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17.            
На основу члана 69.  Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС,“ 

135/04,36/2009,72/2009-др.закони и 43/2011одлука УС,14/2016,76/2018,95/2018-
др.закон и 95/2018-др.закон) и члана 62. став 1. тачке 6.  Статута општине Бачки 
Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр.3/2019), Општинско веће 
општине Бачки Петровац на 58. седници одржаној дана 23.02.2022 године, доноси 

 
П Р О Г Р А М  

ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  ЗА 2022-2023. ГОДИНУ 

 

 Законом о заштити животне средине су дате смернице о заштити вода. Члан 
23. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС,“ 135/04,36/2009,72/2009-
др.закони и 43/2011одлука УС,14/2016,76/2018,95/2018-др.закон и 95/2018-
др.закон) дефинисано је да се заштита и коришћење вода остварује интегралним 
управљањем водама ,предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу 
са посебним законом. 
    Интегрално управљање водама оставарује се у скалду са Законом о водама 
(„Сл.гласник РС“,бр.30/10 , 93/12,101/2016,95/2018 i 95/2018-др.закон) ,којим је у 
наше законодавство транспонована Директива о водама ЕУ (2000/60/ЕЦ). 
   Чланом 69. и 70. Закона о заштити животне средине  је дефинисано  да 
једининице локалне самоуправе обезбеђују континуалну контролу и праћење 
стања животне срединедоношењем и реализацијом програма мониторинга за 
своју територију.Мониторинг се врши систематским праћењем вредности 
индикатора, који су дефинисани Правилником о националној листи индикатора 
заштите животне средине („Сл. Гласник РС,“,бр.37/11). 
 У оквиру овог мониторинга ће се вршти праћење квалитета површинских 
вода на следећим локацијама: 
 

локалитет индикатор 
Дунав-Гложан физичко- хемијски 

микробиолошки 

Канал ДТД (Нови Сад-Савино Село) у Бачком 
Петровцу ширина 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 

Канал ДТД (Б.Петровац Каравуково)мали 
поред моста у Бачком Петровцу 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 

Водни ток ДТД кроз Бачки Петровац 
твз.Бегеј на 2 места 
 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 

-Канал ДТД (Нови Сад -Савино Село) 
пристаниште Кулпин  
 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
индекс сапробности 

-Језеро Маглић 
 

физичко- хемијски 
микробиолошки 
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Индикатори који ће се ппратити су следећи: 
  
Физичко хемијски параметри: 
Табела бр. 1 

параметар јединица метода испитивања 
температура воде  ᵒC SRPS H.Z1106:1970 

pH вредност - SRPS H.Z1 111:1987 

електропроводљивост μS/cm EPA Method 120 .1 Priručnik metoda  R-IV-11 
 

Растворени кисеоник  mg/l SRPS H.Z1 135:1970,Priručnik str.236-249 
Metoda R-IV-12/B 

Засићеност воде кисеоником  % SRPS H.Z1 135:1970 

Биолошка потрошња 
кисеоника БПК-5 

mg/l SRPS ISO 5815:1992 

Хемијска потрошња 
кисеоника из KMNO₄ 

mg/l SRPS ISO 8467:1994 Priručnik srt.134-136 

Хемијска потрошња 
кисеоника из K₂Cr₂O₇ 

mg/l SRPS ISO 6060:1994 EPA Method 410,2 
Priručnik srt.435-430 

Укупни органски угљеник -
ТОС 

mg/l SRPS ISO 8245:2007 

Амонијум (NH₄-N) mg/l SRPS ISO 7150-1:1992, Method 8155 Hach 18 

Нитрити (NО₂-N) mg/l SRPS ISO 6777:1997, Priručnik str.419-
422,Method 8507 Hach 18),Method 8171Hach 
18 

Нитрати (NО₃-N) mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-NO3-B; 
Priručnik str.140-143,Method8171 Hach18 

Укупни азот(N) mg/l ISO 11261:1995 

Ортофосфати (PO₄-P) mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-P (E); Priručnik 
str.698-705,Method 8048 Hach18 

Укупни растворени фосфор 
(P) 
 

mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-P(A,B,D); 
Priručnik str.698-705 

Сулфати mg/l АPHA AWWA WEF Method 4500-SO-
(E);Method 8051Hach Priručnik str.101-102. 

Хлориди mg/l SRPS ISO 9297:1997 

Суспендоване честице mg/l SRPS H.Z1.160:1987 

Укупне расторене соли mg/l АPHA AWWA WEF Method 209C;EPA 160.1 

 
Приручник: Стандардне методе за испитивање  хемијске исправности воде за 
пиће,савезни завод за заштиту здравља Београд 1990 
АPHA AWWA WEF;Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 
20th Edition,American Public Health Association,Washington DC(1998) 
EPA: Methods for chemical Analysis of Water an Wastewater EPA-600/4-79020Revised 
March83.  
 
Mикробиолошки параметри: 
Табела бр.2 
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параметар јединица метода испитивања 
укупкни колиформи 
(бактерије) 

број/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode 

фекални колиформи 
(бактерије) 

број/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode 

фекалне ентерококе 
(бактерије) 

број/100ml SRPS EN ISO 7899-1:2010 kvalitet vode 

однос олиготрофних и 
хетеротрофних бактерија 

број/100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode 

број аеробних хетеротрофа број/100ml SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode 

 
 За узорковање, анализу и оцену квалитета површинских вода примењују се 
стандарди SRPS- ISO и методе дате у табелама 1 и 2, као и законска регулатива 
(Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 
РС“,бр.50/12), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемиског и квантитативног статуса подземних  
вода(„Сл. гласник РС“,бр.74/11).Индекс сапробности као билошки индикатор који 
се користи за оцену нивоа органског загађења ће се утврђивати по методи Pantle 
&Buck.  
 
 Динамика праћења горе наведених параметара ће бити најмање два пута 
годишње а ако се за  то укаже потреба и више пута као и на основу налога 
инспектора за заштиту животне средине (твз.ванредна мерења). 
 
 Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Бачки Петровац“. 
 

       
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

                                                                                                                                                                
Број:   016-4/173-2-2022                                                                                                                  
Дана: 23.02.2022. године 
Бачки Петровац                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                         Јасна Шпрох, с.р. 
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18. 
 

Општинско веће Општине Бачки Петровац, на основу члана 138. став 2. 
Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016) и члана 62. став 1. тачка 33. Статута 
Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), на 
својој 57. седници одржаној дана 11.02.2022. године, донело је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о другим изменама Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању  

програма којима се остварује општи интерес у области спорта  
у Општини Бачки Петровацо 

 
Члан 1. 

 
 Овим правилником врше се измене Правилника о одобравању, 
финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта у Општини Бачки Петровац бр. 016-4/28-2016 од 02.03.2016. године 
и бр. 016-4/114-2018 од 24.05.2018. године (у даљем тексту: Правилник). 
 

Члан 2. 
 

 У члану 11. став 2. Правилника, речи: „Општинском већу“ мењају се и гласе: 
„председнику Општине Бачки Петровац“. 
 У истом члану, став 3. Правилника, речи: „Општинско веће“ мењају се и 
гласе: „председник“. 
 У тексту образаца 1 и 3, који су саставни део Правилника, у горњем левом 
углу речи: „ОПШТИНСКО ВЕЋЕ“ мењају се и гласе: „ПРЕДСЕДНИК“. 

 
Члан 3. 

 
У осталим деловима Правилник остаје неизмењен. 

 
Члан 4. 

 
 На основу овог правилника секретар Општинског већа Општине Бачки 
Петровац сачиниће пречишћен текст Правилника, који ће се објавити у 
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

Члан 5. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

Број: 016-4/172-6-2022 
Дана: 11.02.2022. године     
Бачки Петровац                         

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                         Јасна Шпрох, с.р. 
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  19.  
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07...111/21-др.закон), чланова 69. и 70. Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, 
број  40/21), чланова 25. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број 154/09…118/21-др.закон),  и   Одлуке о суфинансирању подршке унапређења 
енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на 
територији општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 14/21) и чланова 62. и 143. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/19), Општинско веће Општине Бачки Петровац, на 
својој 57.седници одржаној дана 11.02.2022 године, донело је  
 
 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова (у даљем тексту Правилник) уређује се: циљ 
спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и 
коришћење средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и 
улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; 
начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних 
субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију 
грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање.  

 
Члан 2. 

 
Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова  је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и 
повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији 
Општине Бачки Петровац. 

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз 
сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и 
радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  
бесповратних средстава су домаћинства на територији Општине Бачки Петровац. 
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Финансијска средства 
 

Члан 3. 

 

Средстава за суфинансирање мера енергетске санације опредељују се 
Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за сваку буџетску годину у оквиру 
Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори  енергије, Програмска 
активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција 411, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

 
Члан 4. 

 
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог Правилника додељују се 

на основу јавног позива за домаћинстава и стамбене заједнице у највишем износу 
до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при 
чему ће максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави бити 
дефинисан у члану 6.  

Члан 5. 
 

Одлуку о додели средстава грађанима/стамбеним заједницама доноси 
Општинско веће општине Бачки Петровац на предлог Комисије за реализацију 
мера енергетске санације. 

Члан 6. 
 

Правилник прописује следеће мере енергетске ефикасности: 
 
1) унапређење термичког омотача путем: 
(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 
термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као 
што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће 
грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као 
што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна 
монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, 
обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида, 
(2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених 
пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 
негрејаном простору, 
(3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може 
обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони 
кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других 
слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени 
конструктивних елемената крова; 
 
2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или 
дела система ефикаснијим системом путем: 
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(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, 
(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора  
      и пратећег прибора, 
(3) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач), 
(4) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи, 
(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате  
      количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс  
      вентили), 
 
3) уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде, 
 
4) уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног 
уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде 
неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије 
који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на 
дистрибутивни систем. 
 

Прихватљиви трошкови 
 

Члан 7. 
 

Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 8. 
 

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану 
пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним 
конкурсом из буџета Општине Бачки Петровац су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни 

трошкови; 

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: 

трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног 

бироа, трошкови осигурања кредита и сл.; 

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге 

(плаћене или испоручене); 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам 

производи или за услуге које  подносилац захтева сам извршава ; 

5) Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације. 
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II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 9. 
 

Директни корисници средстава за реализацију мера енергетске санације су 
привредни субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и 
опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу са одредбама уговора и у 
договореним роковима. 

 
Члан 10. 

 
Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене 

заједнице. 
 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 11. 
 

 Општинско веће општине Бачки Петровац доноси Решење о образовању 
комисије за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање мера енергетске санације у име Општине 
Бачки Петровац спроводи Комисија, коју је Општинско веће општине Бачки 
Петровац формирало Решењем о образовању Kомисије.  

Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, 
основни подаци о члановима Комисије (име и презиме, назив радног места), 
основни задаци и друга питања од значаја за рад Комисије.  

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду. 
 

Члан 12. 
 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства 

(јавни позив, образац пријаве и друго). 
Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  на огласној табли и 

званичној интернет страници Општине Бачки Петровац; 
Пријем и контрола приспелих захтева; 
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и 

домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и 

крајњих корисника на огласној табли и званичној интернет страници општине 
Бачки Петровац, разматрање приговора на прелиминарну листу изабраних 
привредних субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг листа 
крајњих корисника представља основ за теренски обилазак Комисије; 
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Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога 
коначне листе изабраних крајњих корисника којима је признато право на 
бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације и Решења 
о коначној листи директних и крајњих корисника за спровођење мера енергетске 
санације, а које се финансирају из буџета Oпштине Бачки Петровац. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да Општинском већу 
достави записнике и извештај о раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два најављена обиласка, 
и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања 
објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као  и оправданост  
предложених мера енергетске санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави 
завршетка радова.   
 

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед 
поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се 
Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а 
други задржава Комисија.  

Записник садржи и технички извештај о постојећем стању објекта/након 
реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о 
незаконитим радњама или грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање 
у складу са одредбама уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. 
Праћење реализације мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о 

реализацији мера, у роковима одређеним уговором и да омогући Комисији 

да изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације 

активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање надлежних органа и 

јавности. 

 
Члан 13. 

 
Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике средстава је 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних корисника средстава и 

доношење прелиминарне ранг листе не може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је најмање 21 дан; 
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- евалуација пријава крајњих корисника и доношење прелиминарне ранг 

листe крајњих корисника не може бити дужe од 15 дана; 

- доношење коначне ранг листе директних/крајњих корисника не може бити 

дуже  од  15  дана од дана подношења последњег приговора; 

 
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 14. 

 
Средства Буџета Општине за суфинансирању мера енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова додељују се у складу са одредбама 
овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног 
позива за привредне субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на јавни 
позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, испуњености 
услова и оцењивање привредних субјеката ради утврђивање листе директних 
корисника и доношење акта о избору директних корисника, као и, расписивање 
јавног позива за грађане/стамбене зајенице, прикупљање и комплетирање 
пријава, контролу формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање 
ради утврђивања листе крајњих корисника на основу критеријума из јавног позива, 
доношење акта о избору крајњих корисника, реализацију и извештавање. 
 

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 
 

Члан 15. 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси 
општинско веће општине Бачки Петровац.   

Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија.  
Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен 

јавним позивом, а подноси се Комисији. 
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет 

страници Општине, а најава јавног позива и у локалним медијима.  
 

Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте) 
 

Члан 16. 
 

Јавни позив садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске 

санације  на територији јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) услове за учешће на конкурсу,  
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6) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

7) испуњеност услова из јавног позива,  

8) начин и рок подношења пријаве,  

9) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у 

суфинансирању мера енергетске санације по јавном позиву, 

 
Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 
Члан 17. 

 
Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни 

образац са приложеном документацијом. 
Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 
1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга. 

 
Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката) 

 
Члан 18. 

 
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од 

критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми 
дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних корисника и уговарање 

 
Члан 19. 

 
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се 

применом критеријума из Јавног позива. 
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује 

прелиминарну листу директних корисника. 
Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној 

табли Општине и званичној интернет страници Општине. 
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року 
од три дана од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право 
приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу 
директних корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити 
образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.  
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О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог 
коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације и исте доставља Општинском већу на усвајање. 

Општинско веће општине Бачки Петровац доноси Одлуку о избору директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације.  
          Одлука Општинског већа општине Бачки Петровац о избору директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли 
Општинске управе и званичној интернет страници Општине Бачки Петровац. 

Уговор о спровођењу мера енергетске санације потписује се након 
доношења Решења о коначној листи крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације. 

Уколико се на први јавни позив за директне кориснике не јави ни један или 
недовољно привредних субјеката, може се поновити јавни позив. 

 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним 
заједницама  

Члан 20. 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава 
грађанима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, 
породичних кућа и станова доноси Општинско веће општине Бачки Петровац. 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним 
заједницама спроводи Комисија.  

Грађани/стамбене заједнице - учесници конкурса подносе пријаву Комисији. 
Пријава подразумева подношење конкурсне документације  у року који је утврђен 
јавним позивом. 

Јавни позив се обавезно објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине, а најава јавног позива и у свим локалним 
медијима.  

Конкурсна документација садржи: 
1) јавни позив 

2) пријавни образац са листом потребних докумената   

 
Садржај Јавног позива за крајње кориснике (грађане и стамбене заједнице) 

 
Члан 21. 

 
Јавни позив садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске 

санације  на територији јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) број мера за које један корисник може да конкурише, 

6) услове за учешће на конкурсу,  
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7) листу директних корисника преко којих се реализују мере, 

8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

9) начин на који општина Бачки Петровац пружа додатне информације и 

помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве, 

10) начин и рок подношења пријаве,  

11) поступак одобравања средстава, 

12) начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна 

средства грађанима и стамбеним заједницама за спровођење мера 

енергетске санације по јавном позиву. 

 
Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће,  

станови  и стамбене  заједнице) 
 

Члан 22. 
 

Критеријуми за избор пријава грађана и стамбених заједница одређују се 
јавним позивом. 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од 
критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми 
дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Начин бодовања биће дефинисан у Јавном позиву. 
 

Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника 
 

Члан 23. 
 

Оцењивање и рангирање поднетих пријава грађана и стамбених заједница, 
врши се применом критеријума Јавног позива.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима, утврђује прелиминарну 
ранг листу крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања према 
критеријумима из Јавног позива. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и 
званичној интернет страници Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију по утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три дана од 
дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси 
на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог 
члана као и да донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 
15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану 
прелиминарну листу.  
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На основу листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак 
ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем 
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана 
утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га 
елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски 
обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева 
комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу 
пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере 
наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на 
јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу 
крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине 
и званичној интернет страници Општине. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава код којих је извршен 
теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана 
објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на 
писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог члана у року 
од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима 
сачини коначну листу крајњих корисника. 

Општинско веће општине Бачки Петровац доноси Одлуку о додели 
бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске 
санације, на основу чега се закључују уговори. 

 
Члан 24. 

 
Уколико Општина током трајања Конкурса не прими довољан број важећих 

пријава за неку од мера предвиђених Конкурсом, Комисија ће повећати број 
корисника средстава за другу меру зависно од броја пристиглих пријава. 

Уколико се не утроше планирана средства за неку од меру, средства ће се 
доделити следећем кориснику који испуњава услове, према листи корисника. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 25. 

 
           Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не 
крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату 
директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације 
мере.  

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су 
радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин 



Страна  30 од 32     3. марта  2022.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ    Број  5 

 

предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом 
првог изласка. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће 
доставити надлежној комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним 
субјектима у складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сносити 
трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције (максималног 
износа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац, у сарадњи 
са Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио или радови 
нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је крајњи корисник 
поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити средства додељена јавним позивом. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује набавку од 
одабраног директног корисника, има право да изврши набавку од другог 
директног корисника са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести 
Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити 
већи од одобреног. 

 
VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 
Извештавање 

 
Члан 26. 

 
Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске 

санације  и  подноси га Општинском већу Општине Бачки Петровац.  
Јавност се информише о реализацији мера енергетске санације преко 

локалних медија и интернет странице Општине Бачки Петровац . 
Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације, који посебно 

садржи информације о спроведеним активностима и утрошеним финансијским 
средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, 
податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, 
подноси се Општинском већу и објављује на интернет страници.  

Директни корисници средстава који изводе радове на енергетској санацији 
дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације 
активности и увид у сву потребну документацију. 

 
Објављивање 

 
Члан 27. 

 
Подаци и акти које Комисија објављују на  званичној интернет страници 

Општине Бачки Петровац, морају се објавити и на огласној табли Општине Бачки 
Петровац. 
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Чување документације 
 

Члан 28. 
 

Општинска управа општине Бачки Петровац има обавезу да чува комплетну 
документацију насталу у поступку суфинансирања мера енергетске санације у 
складу са важећим прописима. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 29. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у 

Службеном листу Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 30. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова (''Службени лист општина Бачки Петровац'', бр. 25/2021).  
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