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                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 10                                              Бачки Петровац                        
Година: LII                                                          30. маја 2016. године 
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I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
41. -  Одлука о  успостављању  сарадње  између  Општине  Бачки   Петровац, 

Република  Србија  и  Града Kirchheim  unter  Teck (Кирхајм  испод 
Тека),  Савезна  Република  Немачка,  

 
 

 
   II   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
42. -  Решење  о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/164-
 2016,  
 
43. -  Решење  о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/175-
 2016,  
 
44. - Решење  о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/176-
 2016,  
 
45. -  Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2016. годину.  
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   41. 
 

На основу члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон)  и члана 140. став 2. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина 
општине Бачки Петровац на својој XXXIII седници, одржаној дана 11.03.2016. године, д о н 
е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
И ГРАДА KIRCHHEIM UNTER TECK (КИРХАЈМ ИСПОД ТЕКА),  

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА 
 

Члан 1. 
 

У  складу  са  Споразумом  о  сарадњи  између  Обласне  власти  Штутгарта  и 
представника  Аутономне  Покрајине  Војводине,      усвојеном  Стратегијом  развоја 
Општине Бачки Петровац за период 2015 – 2020. године а на основу дугогодишње 
и  успешне  сарадње  чланова  Домовинске  заједнице  Булкес  (Савезна  Република 
Немачка)  и  органа  и  грађана Месне  заједнице Маглић  и  пријатељског  сусрета  и 
изражених  иницијатива  легитимних  представника  Општине  Бачки  Петровац  и 
представника Града Kirchheim/Teck, одржаног у Бачком Петровцу, дана 17.05.2015. 
године, грађани Општине Бачки Петровац и Града  Kirchheim/Teck изражавају жељу 
да своје досадашње односе додатно оснаже и институционализују закључивањем 
Споразума о партнерским односима између Општине Бачки Петровац,  Република 
Србија  и  Града  Kirchheim  unter  Teck  (Кирхајм  испод  Тека)  Савезна  Република 
Немачка.  

Члан 2. 
 

  Заједнички партнерски односи,  пријатељство и сарадња ће се остваривати 
на  основу  узајамног  поштовања,  разумевања  и  толеранције,  у  оквирима  спољне 
политике  Републике  Србије,  уз  поштовање  територијалног  јединства  и  правног 
поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом. 
 

Члан 3. 
 

  Узајамне  пријатељске  везе  и  сарадња  Општине  Бачки  Петровац,  њених 
органа,  служби,  јавних  предузећа,  установа  и  других  организација  чији  је  она 
оснивач, оствариваће се на свим пољима где за то постоје могућности и обострани 
интереси  а  посебан  акценат  ће  се  стављати  на  развој  привреде  и  школства 
(размена  младих  људи  за  време  школовања  те  обављање  стручне  праксе 
евентуално запошљавање истих). 
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Члан 4. 
 

  Након  добијене  сагласности  на  ову  Одлуку  од  стране  Владе  Републике 
Србије,  општина  Бачки  Петровац  и  Град  Kirchheim/Teck  потписаће    Споразум  о 
партнерским  односима  између  Општине  Бачки  Петровац,  Република  Србија  и 
Града Kirchheim unter Teck (Кирхајм испод Тека) Савезна Република Немачка. 
 
  Споразум  из  става  1.  овог  члана  у  име  Општине  Бачки  Петровац  ће 
потписати председник Општине Бачки Петровац односно лице које он овласти. 
 

Члан 5. 
 

  Средства за финансирање успостављених облика сарадње између Општине 
Бачки  Петровац,  Република  Србија  и  Града  Kirchheim  unter  Teck  (Кирхајм  испод 
Тека)  Савезна  Република  Немачка  биће  обезбеђена  из  буџета  Општине  Бачки 
Петровац. 
 

Члан 6. 
 

  Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у 
„Службеном  листу  Општине  Бачки  Петровац“  а  објавиће  се  након  прибављене 
сагласности Владе Републике Србије. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број:011‐14/2016‐02                                                                         П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 11.03.2016. године            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                     

      Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
                                           

 
 
НАПОМЕНА: 
 

‐ На  ову  Одлуку  сагласност  је  дала  Влада  Републике  Србије,  Решењем    бр. 

016‐4316/2016, од 27.04.2016. године  („Службени гласник РС“, бр. 45/2016). 
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     42. 

 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.  гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2016.  годину  («Сл.  лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 9a/2015 ) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој  99.  седници 
одржаној дана 04.05.2016. године једногласно је донело следеће 
 

 
Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. 
годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 125,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва  о  д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава  у  износу                                
150.000,00 динара за повећање апропријације у разделу 1,  глава 02 – Изборна комисија,  
програм  15  –  Локална  самоуправа,  програмска  класификација  0602‐0001  – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 11, ек. класификација 
416 –  Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  због  исплате  накнада  члановима 
бирачких одбора и комисија.          

                                    
 
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: 016‐4/164‐2016                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.05.2016. године                                                                                                                     
Бачки Петровац                                                                         Павел Марчок, проф., с.р. 
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     43. 
 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.  гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2016.  годину  («Сл.  лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 9a/2015 ) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој  100.  седници 
одржаној  дана 18.05.2016. године једногласно је донело следеће 
 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. 

годину  раздео 4,  глава 01  ‐  Општинска  управа,  програм 4  ‐,  програмска  активност 0602‐
0010 ‐ Резерве, позиција 125, економска класификација 499 ‐ Текућа буџетска резерва о д о 
б р а в а    с е   употреба средстава у износу 500.000,00 динара за повећање апропријације 
у  разделу  4,  глава  01  –  Општинска  управа,  Програм    14  –  Развој  спорта  и  омладине, 
активност  1301‐0001  –  Подршка  локалним  спортским  организацијама,  удружењима  и 
савезима,  позиција  82  ,  ек.  класификација  511  –  Зграде  и  грађевински  објекти,  због 
обезбеђивања средстава  за   плаћање изградње хидрантске мреже   за пословни објекат 
Спортска хала у Гложану. 

 
 
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: 016‐4/175‐2016                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 18.05.2016. године                                                              
Бачки Петровац                                                                              Павел Марчок, проф., с.р.                                               
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    44. 
 
 На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.  гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2016.  годину  («Сл.  лист  општине  Бачки 
Петровац» бр. 9a/2015 ) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  општине  Бачки  Петровац  на  својој  100.  седници 
одржаној дана 18.05.2016. године једногласно је донело следеће 
 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. 

годину  раздео 4,  глава 01  ‐  Општинска  управа,  програм 4  ‐,  програмска  активност 0602‐
0010 ‐ Резерве, позиција 125, економска класификација 499 ‐ Текућа буџетска резерва о д о 
б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава    у  износу    2.500.000,00  динара  за  повећање 
апропријације  у  разделу 4,  глава 01  –  Општинска  управа,  Програм   13  –  Развој  културе, 
активност 1201‐0001 – Подстицај културном и уметничком стваралаштву, позиција 274  , 
ек.  класификација 511 –  Зграде и  грађевински објекти,  због  обезбеђивања  средстава    за  
Адаптацију зграде позоришта. 

 
 
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: 016‐4/176‐2016                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 18.05.2016. године                                                                                                                     
Бачки Петровац                                                                          Павел Марчок, проф., с.р. 
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     45. 

На  основу  члана  6.  став  1.  Одлуке  о  накнади  за  заштиту  и  унапређење  животне 
средине  на  територији  Општине  Бачки  Петровац  ("Службени  лист  Општине  Бачки 
Петровац",  бр.  7/2010)  члана  87.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист 
Општине  Бачки  Петровац“,    број  1/2014  –  пречишћени  текст),  Општинско  веће  општине 
Бачки Петровац на својој 100. седници одржаној дана  18. 05. 2016.године једногласно је 
донело  

    ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 ЗА   2016. ГОДИНУ 

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

      2. За реализацију Програма планирају се средства из буџета Општине Бачки Петровац 
за 2016. годину у укупном износу од  4.000.000,оо динара  и то : 
 
      а.) Средства буџета општине из : 
           ‐ накнаде за заштиту животне средине ……………………..........          4.000.000,00  динара 
           ‐ средства  остала од 2015 г. ..................................................          4.717.725,76  динара 

                              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                        
                              8.717.725,76   динара 

 

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

I. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте 

   које доприносе битном смањењу загађивања животне    

   средине:   6.617.725,76   динара 

      
Планира  се  финансијска  и  стручна  помоћ  у  реализацији  пројеката  и  програма  који  се 
односе на: 
 
‐ припрему пројеката и пројектно техничке документ. из области животне  
  Средине  (израда Локалног еколошког акционог плана, израда Пројеката  
  за рециклажна  дворишта) ...........................................................................  2.500.000,00 дин 
‐ озелењавање општине и одржавање дивље флоре и фауне …………........     900.000,00 дин 
‐ уклањање дивљих депонија …………………………………………………….................     500.000,00 дин  
‐ средства за спровођење Плана управљања отпадом ……………………..........     850.000,00 дин 
‐ уништавање коровске биљке амброзије ..……………………………………............     400.000,00 дин 
‐ ревитализација водотока Бегеј у Бачком Петровцу  ……………………….........  1.467.725,76. дин 
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За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и 
научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 

 
II.  Програме контроле квалитета, анализа и праћења стања            

животне средине у општини (мониторинг)  800.000,00   динара 

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

‐ праћење квалитета ваздуха у општини Бачки Петровац 

‐ систематско мерење буке у животној средини у општини Бачки Петровац 

‐ мерења посебне намене 

 

III.  Образовне  активности  и  јачање  свести  о  потреби  заштите 

животне средине  1.100.000,00    динара 

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

‐ Сајмови  са тематиком заштите животне средине, 

‐ Сат за нашу планету 

‐ Светски дан вода 

‐ Дан шума 

‐ Светски дан заштите животне средине 

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

животне средине  
200.000,00  динара

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

        Финансирање  односно  суфинансирање  активности  из  овог  Програма,  вршиће  се  у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту 
и унапређење животне средине на територији Oпштине Бачки Петровац, односно прилива 
наменски  уступљених  средстава  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  средине 
("Службени  гласник  Републике  Србије",  број  135/2004  И  36/2009),  односно  Одлуком  о 
буџету Oпштине Бачки Петровац за 2016. годину.  

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

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

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

 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
Број: 016‐04/178‐2016                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 18.05.2016.године                                                                       БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
Бачки Петровац 
                                                                                                            Павел Марчок, проф., с.р.   
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