
 

 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

ГОДИНА XI - БРОЈ 2 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  
5 .  април  2016 .  године  

Б е с п л а т а н 
п р и м е р а к 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

1. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/2007 и 83/2014), члана 43. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/2013, 142/2014 и 68/2015) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15-пречишћени 
текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 
 У  Одлуци о буџету општине Петровац на Млави за 
2016. годину, бр. 020-207/2015-02 од 24.12.2015. године и 
Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету општине 
Петровац на Млави за 2016. годину, бр. 020-11/2016-02 од 
05.02.2016. године, врше се повећања и смањења укупног 
прихода и расхода   

Члан 2. 
РАСХОДИ: 
 
 У делу буџета распоред расхода по корисницима и 
ближим наменама врше се следеће измене повећања 
расхода: 
    
Глава 4.10 Културно просветни центар 
Позиција132/0 Конто 512211-Намештај 
износ од..............................................................      810.000,00 
замењује се износом од .................................     1.290.000,00 
 
Глава 4.17 Дирекција за изградњу и развој 
Позиција 224/0  Конто 423432-Објављивање тендера и 
информативних огласа 
износ од..............................................................         50.000,00 
замењује се износом од .................................           57.520,00 
 
Позиција 224/0  Конто 423711-Репрезентација 
износ од..............................................................       100.000,00 
замењује се износом од .................................         242.480,00 
 
Позиција 230/0  Конто 511241-Изградња водовода 
износ од..............................................................  26.400.000,00 
замењује се износом од .................................    30.400.000,00 
 
НОВА ПОЗИЦИЈА 229/1 Конто 483111-Новчане казне и 
пенали по решењу судова 
износ од..............................................................                 0,00 
замењује се износом од .................................        200.000,00 
 
 

Смањити позиције које постоје у Одлуци о буџету за 
2016.годину 
 
РАСХОДИ 
 
У делу буџета распоред расхода по корисницима и ближим 
наменама врше се следеће измене смањења расхода  
 
Глава 4.01 Општинска управа 
Позиција 246/0  Конто 499121-Текућа буџетска резерва 
износ од..............................................................      4.500.000,00 
замењује се износом од .................................        2.220.000,00 
 
Глава 4.10 Културно просветни центар 
Позиција133/0 Конто 513111- Остале некретнине и опрема 
износ од................................................................      200.000,00 
замењује се износом од ...................................            0.000,00 
 
Глава 4.17 Дирекција за изградњу и развој 
Позиција 222/0  Конто 421919-Остали непоменути трошкови 
износ од..............................................................       300.000,00 
замењује се износом од .................................         150.000,00 
 
Позиција 237/0  Конто 511231-Путеви 
износ од..............................................................  56.330.000,00 
замењује се износом од .................................    54.130.000,00 
 

Члан 3. 
 
 Сагласно овим изменама врше се одговарајуће 
измене у општем распореду прихода и расхода, по 
расподелама у основним наменама. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Петровац на Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-52/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
2. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду КЈП  "Извор" Петровац на 
Млави за 2015. годину. 

II 
 
 Закључак доставити: КЈП "Извор" Петровац на 
Млави, Рачуноводству Општинске управе и архиви 
Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   
 

Број: 020-53/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
3. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду ЈП "Дирекција за изградњу 
и развој општине Петровац на Млави" за 2015. годину. 
 

II 
 
 Закључак доставити: ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој општине Петровац на Млави", Рачуноводству 
Општинске управе и архиви Скупштине општине Петровац на 
Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   
 

Број: 020-54/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
4. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

 Усваја се Извештај о раду ЈКП "Паркинг сервис" 
Петровац на Млави за 2015. годину.  
 

II 
 

 Закључак доставити: ЈКП "Паркинг сервис" Петровац 
на Млави, Рачуноводству Општинске управе  и архиви 
Скупштине општине Петровац на Млави. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  

 
Број: 020-55/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
5. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 
 Усваја се Извештај о раду Завичајног музеја 
Петровац на Млави за 2015. годину и даје се сагласност на 
План и програм рада Завичајног музеја Петровац на Млави 
за 2016. годину. 

II 
 
 Закључак доставити: Завичајном музеју Петровац на 
Млави, Рачуноводству Општинске управе и архиви 
Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-56/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
6. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду Културно-просветног 
центра Петровац на Млави за 2015. годину и даје се 
сагласност на План рада Културно-просветног центра 
Петровац на Млави за 2016. годину. 
 

II 
 
 Закључак доставити: Културно-просветном центру 
Петровац на Млави, Рачуноводству Општинске управе и 
архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-57/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
7. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке 
"Ђура Јакшић" Петровац на Млави за 2015. годину и даје се 
сагласност на План и програм рада Народне библиотеке 
"Ђура Јакшић" Петровац на Млави за 2016. годину.  

 
II 

 
 Закључак доставити: Народној библиотеци "Ђура 
Јакшић" Петровац на Млави, Рачуноводству Општинске 
управе и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-58/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
8. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

 Усваја се Финансијски извештај Предшколске 
установе "Галеб" Петровац на Млави за 2015. годину. 

 

II 
 

 Закључак доставити: Предшколској установи "Галеб" 
Петровац на Млави и  архиви Скупштине општине Петровац 
на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-59/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
9. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

 Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад 
општина Петровац на Млави и Жагубица за 2015. годину и 
даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад 
општина Петровац на Млави и Жагубица за 2016. годину. 
 

II 
 

 Закључак доставити: Центру за социјални рад 
општина Петровац на Млави и Жагубица и архиви Скупштине 
општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-60/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
10. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду Општинске управе 
општине Петровац на Млави за 2015. годину. 

 
II 

 
 Закључак доставити: Начелнику Општинске управе 
општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине 
Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-61/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
11. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 
 Усваја се Извештај о раду Туристичке организације 
општине Петровац на Млави за 2015. годину и даје се 
сагласност на Програм рада Туристичке организације 
општине Петровац на Млави за 2016. годину. 
 

II 
 
 Закључак доставити: Туристичкој организацији 
општине Петровац на Млави, рачуноводству Општинске 
управе и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   
 

Број: 020-62/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
12. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду Аграрног фонда за развој 
пољопривреде општине Петровац на Млави за 2015. годину и 
Финансијски извештај 2015. годину. 
 

II 
 
 Закључак доставити: Аграрном фонду за развој 
пољопривреде општине Петровац на Млави, Рачуноводству 
Општинске управе и архиви Скупштине општине Петровац на 
Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   
 

Број: 020-63/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
13. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду Установе Спортски центар 
"Петровац на Млави" за 2015. годину и даје се сагласност на 
План рада Установе Спортски центар "Петровац на Млави" 
за 2016. годину. 

II 
 
 Закључак доставити: Установи Спортски центар 
"Петровац на Млави", Рачуноводству Општинске управе и 
архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-64/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
14. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду ЈУ ''Дирекција за омладину 
и спорт'' Петровац на Млави за 2015. годину и даје се 
сагласност на План рада ЈУ ''Дирекција за омладину и спорт'' 
Петровац на Млави за 2016. годину. 
 
 
 
 
 

II 
 
 Закључак доставити: ЈУ ''Дирекција за омладину и 
спорт'' Петровац на Млави, Рачуноводству Општинске управе 
и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-65/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
15. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 
 Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне 
ситуације општине Петровац на Млави за 2015. годину и даје 
се сагласност на План рада Штаба за ванредне ситуације 
општине Петровац на Млави за 2016. годину. 
 

II 
 
 Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације 
општине Петровац на Млави, рачуноводству Општинске 
управе и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  
 

Број: 020-66/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
16. 

На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду Буџетске инспекције 
општине Петровац на Млави за 2015. годину. 

 
II 

 
 Закључак доставити: Буџетској инспекцији општине 
Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац 
на Млави. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-67/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 
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17. 
На  основу члана 20. Статута општине Петровац на 

Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 Усваја се Извештај о раду Правобранилаштва 
општине Петровац на Млави за 2015. годину. 

 
II 

 
 Закључак доставити: Правобранилаштву општине 
Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац 
на Млави. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-68/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
18. 
 На основу члана 11. и 15. а у вези са чланом 7. 
Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС", бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 20. Статута 
општине Петровац на Млави (''Службени гласник општине 
Петровац на Млави“, број 1/15- прешишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о комуналним таксама, број 020-254/2011-
02 од 26.12.2011. године, Одлуци о измени Одлуке о 
комуналним таксама, број 020-40/2012-02 од 30.03.2012. 
године, Одлуци о измени и допуни Одлуке о комуналним 
таксама, број 020-187/2012-02 од 08.10.2012. године, Одлуци 
о измени и допуни Одлуке о комуналним таксама, број 020-
248/2012-02 од 21.12.2012. године, Одлуци о измени и допуни 
Одлуке о комуналним таксама, број 020-210/2013-02 од 
05.09.2013. године, Одлуци о измени и допуни Одлуке о 
комуналним таксама, број 020-279/2013-02 од 24.12.2013. 
године, Одлуци о измени и допуни Одлуке о комуналним 
таксама, број 020-232/2014-02 од 24.11.2014. године,  Одлуци 
о измени и допуни Одлуке о комуналним таксама, број 020-
110/2015-02 од 12.06.2015. године и Одлуци о изменама 
Одлуке о комуналним таксама, број 020-205/2015-02 од 
24.12.2015. године, врше се следеће измене, и то: 
 - У члану 2. ставу 1. тачка 5. која гласи: "Коришћење 
простора за паркирање друмских, моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима који су за то 
одређени од Скупштине општине и њених органа", брише се. 
 - У члану 2. ставу 1. тачка 6. постаје тачка 5, тачка 7. 
постаје тачка 6, а тачка 8. постаје тачка 7. 

 
Члан 2. 

 
 У осталом делу одлука остаје непромењена. 
 
 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-69/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
19. 

На основу члана 146. Закона планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/09-испр., 24/2011, 121/2012, 
42/2013,-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), 
члана 20. став 1. тачка 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави", 1/15-
пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, д о н о с и: 

 
ОДЛУКУ 

о измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању 
објеката привременог карактера на површинама јавне намене 
 

Члан 1. 
 

 У Oдлуци о постављању и уклањању објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене  бр. 
020-42/2015-02 од 19.03.2015. године и Одлуци о измени и 
допуни Oдлуке о постављању и уклањању објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене бр. 020-
219/2015-02 од 24.12.2015. године, врше се следеће измене и 
допуне и то: 
 У члану 14. ставу 1. алинеји 3. којом је дефинисана 
III зона иза речи "Змаја" додаје се "на перону Аутобуске 
станице и у другим деловима града".   
       У члану 14. ставу 1. алинеја 4. мења се и гласи "IV 
зона- Привремени објекти који се налазе у насељима на 
територији општине Петровац на Млави". 

У члану 14. ставу 3. реч "5.000,00 динара" мења се и 
гласи "3.000,00 динара", реч "500,00 динара" мења се и гласи 
"300,00 динара". 

У члану 14. ставу 4. реч "3.000,00 динара" мења се и 
гласи "2.000,00 динара", реч "300,00 динара", мења се и гласи 
"200,00 динара". 

У члану 14. ставу 5. реч "2.000,00 динара" мења се и 
гласи "1.000,00 динара", реч "200,00 динара", мења се и гласи 
"100,00 динара". 
 У члану 14. став 6. се брише. 
 

Члан 2. 
 

      У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

 Члан 3. 
 

      Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-70/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 
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20. 
 На основу члана 12. Закон о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 
88/2011 и 15/16), члана 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
др. закон) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 1/15-
пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ - ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 
Члан 1 . 

 
 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак реализације пројекта јавног - 
приватног партнерства у области Јавне расвете 
,,РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 
СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ''. 

Члан 2. 
 

 Ова одлука се објављује у ''Службеном гласнику 
општине Петровац на Млави“, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објaвљивања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-71/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
21. 
 На основу члана 12. Закон о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 
88/2011), члана 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
др. закон) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави" број 1/15-
пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У 
ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 
Члан 1. 

 
 Ради пружања стручне помоћи при реализацији 
пројекта јавно-приватног партнерства ''Реконструкција, 
рационализација и одржавање система јавног осветљења у 
насељу Петровац на Млави на територији општине Петровац 
на Млави'', образује се Стручни тим за јавно–приватно 
партнерство (удаљем тексту:  Тим). 
 

Члан 2. 
У Тим се именују: 
 
За руководиоца: 
Горан Стефановић, заменик начелника Општинске управе. 
  
 

За чланове: 
1) Бојан Модрлановић, начелник Општинске управе,  
2) Стефан Јовановић, помоћник председника Општине,  
3) Милан Миладиновић, члан Општинског већа,  
4) Слободанка Драгојевић-Животић, начелник одељења за 

финансије, буџет и локални економски развој, 
5) Дејан Ковач, дипломирани електроинжењер, 
6) Александра Вуксановић, струковни инжењер електротехнике. 

 
За секретара:   
 - Милица Марковић, запослена у Општинској управи. 
 

Члан 3. 
 

 Задатак тима је да припреми предлог пројекта ЈПП и 
обављање осталих послова потребних за реализацију 
пројекта ЈПП.  
 Тим о свом раду води записник и сачињава друга 
документа која потписује руководилац Тима. 
 

Члан 4. 
 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-72/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
22. 
 На основу члана 27.став 10. и 29.став 1.Закона о 
јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/11,83/13 и 105/2014), 
члана 2. и 19.Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник 
РС"бр.24/2012,48/15 и 99/15),члана 7. и 8.Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави" бр.7/14 и 3/15),члана 20. став 1.тачка 20. Статута 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави", 1/15-пречишћен текст) и Иницијативе 
Председника општине бр.464-9/15-02 од 10.02.2016. године 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРИКУПЉАЊЕМ ЈАВНИХ ПОНУДА 
 

I 
 

 Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне 
својине општине Петровац на Млави прикупљањем писмених 
понуда 
 Предмет отуђења је непокретност у јавној својини 
општине Петровац на Млави уписна у Листу непокретности 
бр.3241 КО Велико Лаоле - породично стамбена зграда 
стојећа на кп.бр.5582 у површини од 56 м

2
, земљиште под 

зградом-објектом у површини од 56 м
2
, воћњак 2.класе у 

површини од 844 м
2
, земљиште у грађевинском подручју у 

укупној површини од 900 м
2
 

 Почетна цена отуђења за предметну непокретност  
износи 5.540,00 eвра, с тим што се исплата врши у динарској 
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противвредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан 
уплате у року од 30 дана од дана правноснажности решења о 
отуђењу, а пре закључења Уговора о отуђењу. 
 

II 
 

 Поступак отуђења непокретности из став 1.ове 
одлуке спровешће Комисија у саставу: 
1.Бојан Модрлановић, дипл.правник, председник 
2.Јелена Миливојевић дипл.правник, члан 
3.Дејан Станојевић, дипл.правник, члан 

Задатак Комисије је да објави оглас на огласној 
табли СО Петровац на Млави, интернет страници, дневном 
листу који се дистрибуира на целој територији Републике 
Србије и локалним средствима јавног информисања, 
спроведе поступак прикупљања писмених понуда за отуђење 
непокретности ближе означене у ставу 1.ове одлуке, о току 
поступка води записник и по окончаном поступку отварања 
писмених понуда, утврди предлог да се непокретност у јавној 
својини отуђи понуђачу који понуди најповољније услове и 
исти достави Одељењу за имовинско-правне послове и 
привреду које израђује нацрт решења о избору најповољнијег 
понуђача. 

Решење о избору најповољнијег понуђача доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског већа.  

Решење Скупштине општине је коначно 
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 30 дана 

од дана правноснажности решења плати купопродајну цену у 
целини и закључи уговор о отуђењу који ће у име општине 
закључити председник општине, а након прибављеног 
мишљења Правобраниоца општине. 

 

 III 
 

Понуда мора да садржи за физичка лица: име и 
презиме, јединствени матични број грађана, адресу 
становања и мора бити потписана; за предузетнике и правна 
лица: назив, односно пословно име, седиште и мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз 
понуду се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно 
овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за 
физичка лица, решење о упису у Регистар привредних 
субјеката, потврду о пореском идентификационом броју, за 
предузетнике и правна лица и изјава подносиоца понуде да 
прихвата све услове из јавног огласа. Понуда мора да садржи 
износ понуђене цене исти или већи од почетног износа 
утврђеног огласом. 
           Депозит за учешће износи 10 % од почетне цене, 
односно 540,00 евра, с тим што се испалта врши у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан 
уплате.Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити 
урачунат у купопродајну цену, док ће остали учесници имати 
право на повраћај депозита у року од 5 дана од дана 
отварања понуда.                    
          Понуђач је дужан да своју понуду са осталим 
исправама и доказом о уплати гарантног износа у затвореној 
коверти са видљивом назнаком ко је подносилац понуде и 
назнаком НЕ ОТВАРАТИ и са позивом на број огласа преда у 
року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања огласа 
непосредно у канц.бр.5 или преко ПТТ-а на адресу: СО 
Петровац на Млави "Комисија за спровођење поступка 
отуђења непокретности". 

IV 
 

Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-73/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
23. 
 На основу члана 27.став 10. члана 29.став 4. и члана 
30. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосреном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, д о н о с и: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O РАЗМЕНИ ДЕЛА КП.БР.2372/6 У СВОЈИНИ ОБРАДОВИЋ 

ДРАГИЦЕ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ ЗА ДЕО КП.БР.2372/2 У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

УЗ НАКНАДУ 
   
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац 
на Млави део кп.бр.2372/6 у површини од 44м

2
, уписанe у 

Препису ЛН бр.5686 КО Петровац на Млави од Обрадовић 
Драгице из Петровца на Млави, путем непосредне погодбе и 
размењује се за део кп.бр.2372/2 у површини од 79 м

2
, 

уписанe у Препису ЛН 11359 КО Петровац на Млави у јавној 
својини Општине Петровац на Млави, уз накнаду oд 875,00 
евра која представља разлику између тржишне вредности 
предметних непокретности. 
 II Тржишна вредност непокретност из став 1.овог 
решења која се прибавља износи 25 евра по м

2
 (25 евра x 44 

м
2
) односно 1100,00 евра, а тржишна вредност непокретности 

из става 1. овог решења која се размењује износи 25 евра по 
м

2 
(25евра x 79м

2
) односно 1975,00 евра. 

III Део кп.бр.2372/6 у површини од 44 м
2
 прибавља се у 

јавну својину општине ради формирања јавног земљишта - 
улице према Плану детаљне регулације "Кључеви".  

Део кп.бр.2372/2 у површини од 79 м
2
 који се отуђује  

Обрадовић Драгици из Петровца на Млави може се 
користити под условима које ће накнадно дати Урбанистичка 
служба. 
IV  У року од 30 дана од дана правоснажности овог 
решења, а након прибављеног мишљења Општинског 
правобраниоца закључиће се Уговор о размени 
непокретности ближе описаних у ставу 1.овог решења којим 
ће се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 V  Овлашћује се Председник општине Петровац на 
Млави, да по прибављеном мишљењу Општинског 
правобраниоца у име Општине закључи уговор из става 4. 
овог решења. 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

        Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 
        Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
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Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
        Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступка непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави (прибави Извештај од надлежног органа о тржишној 
вредности непокретности, затим да прибави понуде о продаји 
наведених непокретности од власника исте и да на основу 
прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 
           Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 евра по 1 м

2
.                          

            Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 
            Након ангажовања овлашћеног геометар ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
            Поступајући у складу са Решењем Скупштине 
општине бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-
215/15-02. од 24.12.2015. године, Комисија је спровела 
поступак и упознала Обрадовић Драгицу из Петровца на 
Млави да се према Плану детаљне регулације "Кључеви" и 
извршеним геодетским мерењима од њене кп.бр.2372/6 КО 
Петровац на Млави уписане у ЛН бр.5686 треба прибавити 44 
м

2
. Странка је изјавила да је сагласна и да се не противи 

отуђењу дела њене катастарске парцеле у укупној површини 
од 44 м

2
, с тим што не тражи накнаду за отуђење у новцу, већ 

да јој се од суседне кп.бр.2372/2 која је у својини Општине 
додели површина од 79 м

2
. Комисија је након додатног 

ангажовања сталног судског вештака Смиљане Московлић 
Мишковић, која је извршила процену тржишне вредности 
непокретности које су предмет ове  размене, констатовала да 
са аспекта члана 30 .Закона о јавној својини који се има 
применити у овом поступку, има услова да се део 
кп.бр.2372/6 у површини од 44 м

2
 може прибавити у јавну 

својину путем размене непосредном погодбом за део 
кп.бр.2372/2 у површини од 79 м

2
 под тржишним условима 

једне и друге непокретности, где је таква размена у интересу 
општине, јер се тиме обезбеђују бољи услови за ефикасно 
вршење права и дужности Општине као носиоца права јавне 
својине и предложила да се донесе Решења о прибављању 
дела кп.бр.2372/6 у површини од 44 м

2
 у јавну својину и 

отуђењу дела кп.бр.2372/2 у површини од 79 м
2
 из јавне 

својине, непосредном погодбом путем размене, уз накнаду oд 
875,00 евра која представља разлику између тржишне 

вредности предметних непокретности. Након што је дана 
07.03.2016. године сачинила записник са предлогом за 
прибављање непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави,односно отуђење непокретности из јавне 
својине општине Петровац на Млави, у свему према Уредби о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15) 
исти је доставила Одељењу за имовинско правне послове и 
привреду ради израде нацрта решења. 
          Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосреном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
          На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 
39.Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
           На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступка спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосреном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), те је 
одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Обрадовић Драгици из Петровца на 
Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу за имовинско-
правне послове и привреду и Архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-74/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
24. 
 На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. 
Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године,    д о н о с и:  
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Р Е Ш Е Њ Е  
O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2368/4, 
ДЕЛА КП.БР.2368/1 И ДЕЛА КП.БР.2366/3 НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ОД МИЈАТОВИЋ ВЕРИЦЕ ИЗ ПЕТРОВЦА НА 

МЛАВИ 
  

I        ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац на 
Млави део кп.бр.2368/4 у површини од 77м

2
 и део 

кп.бр.2368/1 у површини од 93 м
2
 уписанe у Препису ЛН 

бр.5026 КО Петровац на Млави и део кп.бр.2366/3 у 
површини од 18 м

2
 уписане у ЛН бр.5416 у реалном уделу 

2200/2600 од Мијатовић Верице из Петровца на Млави, путем 
непосредне погодбе, уз накнаду. 
 II     Непокретности из став 1.овог решења прибављају се по 
цени од 25 еура по м

2
,(25 еура  x 188 м

2
) односно 4.700,00 

еура, с тим што се исплата врши у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне 
банке Србије на дан уплате. 
III    Део кп.бр. 2368/4 у површини од 77м

2
, део кп.бр.2368/1 у 

површини од 93 м
2
 и део кп.бр.2366/3 у површини од 18м

2
 

(укупна површина 188 м
2
) прибавља се у јавну својину 

општине ради формирања јавног земљишта - улице према 
Плану детаљне регулације "Кључеви". 
IV      У року од 30 дана од дана правоснажности овог 
решења, а након прибављеног мишљења Општинског 
правобраниоца закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности ближе описане у ставу 1.овог решења којим ће 
се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 V    Овлашћује се Председник општине Петровац на Млави, 
да по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у 
име Општине закључи уговор из става 4. овог решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

          Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишака), непосредном погодбом. 
          Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
         Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступка непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави ( да прибави Извештај од надлежног органа о 
тржишној вредности непокретности, затим да прибави понуде 
за продају наведених непокретности од власника исте и да на 
основу прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 
        Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
.  

         Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате.   
         Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 
          Након ангажовања овлашћеног геометра ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
          Поступајући у складу са Решењем Скупштине општине 
бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-215/15-02. 
од 24.12.2015. године, Комисија је спровела поступак и 
упознала Мијатовић Верицу из Петровца на Млави да се 
према Плану детаљне регулације "Кључеви" и извршеним 
геодетским мерењима од њене кп.бр.2368/4 КО Петровац на 
Млави уписане у ЛН бр.5026 укупне површине 594м

2
 треба 

прибавити 77 м
2
, од кп.бр.2368/1 КО Петровац на Млави 

уписане у ЛН 5026 укупне површине 724 м
2
, треба прибавити 

93м
2
 и од кп.бр.2366/3 уписане у ЛН 5416 са правом 

коришћења у реалном уделу 2200/2600, треба прибавити 18 
м

2
. Странка је изјавила да је сагласна и да се не противи 

отуђењу дела њених катастарских парцела у укупној 
површини од 188 м

2
, за шта је понудила цену од 25 еура по 

м
2
. Комисија је констатовала да понуда Мијатовић Верице из 

Петровца на Млави није изнад процењене тржишне 
вредности утврђене од стране сталног судског вештака (25 
еура по м

2
) и предложила да се донесе Решење о 

прибављању у јавну својину непосредном погодбом уз 
накнаду дела кп.бр. 2368/4 у површини од 77м

2
, дела 

кп.бр.2368/1 у површини од 93 м
2
 и дела кп.бр.2366/3 у 

површини од 18 м
2
 КО Петровац на Млави (укупна површина 

188м
2
) од Мијатовић Верице из Петровца на Млави у корист 

општине Петровац на Млави ради отварања улице. Након 
што је дана 07.03.2016. године сачинила записник са 
предлогом за прибављање непокретности у јавну својину 
општине Петровац на Млави, у свему према Уредби о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15) 
исти је доставила Одељењу за имовинско правне послове и 
привреду ради израде нацрта решења. 
            Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
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формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
            На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 
39.Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступак спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Мијатовић Верици из Петровца на 
Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу за имовинско-
правне послове и привреду и Архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-75/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
25. 
 На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. 
Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године,    д о н о с и: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2367/2 И 

ДЕЛА КП.БР.2366/2 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД 
ДОБРОСАВЉЕВИЋ ВЕСНЕ ИЗ КАМЕНОВА 

  
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац 
на Млави део кп.бр.2367/2 у површини од 203 м

2
, која је 

уписана у Препису ЛН бр.3137 КО Петровац на Млави и део 
кп.бр.2366/2 у површини од 792 м

2
, уписана у Препису ЛН 

бр.5377 КО Петровац на Млави у реалном уделу 1901/6001 
од  Добросављевић Весне из Каменова, путем непосредне 
погодбе, уз накнаду. 
 II Непокретности из став 1.овог решења прибављају се 
по цени од 23 еура по м

2
 (23 еура x 995 м

2
), односно 

22.885,00 еура, с тим што се исплата врши у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне 
банке Србије на дан уплате. 
III Део кп.бр.2367/2 у површини од 203 м

2
 и део 

кп.бр.2366/2 у површини од 792 м
2
 (укупна површина 995) 

прибавља се у јавну својину општине ради формирања јавног 
земљишта - улице према Плану детаљне регулације 
"Кључеви". 
IV У року од 30 дана од дана правоснажности овог 
решења, а након прибављеног мишљења Општинског 
правобраниоца закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности ближе описане у ставу 1.овог решења којим ће 
се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 V Овлашћује се Председник општине Петровац на 
Млави, да по прибављеном мишљењу Општинског 
правобраниоца у име Општине закључи уговор из става 4. 
овог решења. 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015-02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 
          Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
          Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступка непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави ( да прибави Извештај од надлежног органа о 
тржишној вредности непокретности, затим да прибави понуде 
за продају наведених непокретности од власника исте и да на 
основу прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 
         Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
.           

        Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате 
          Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 

Након ангажовања овлашћеног геометра ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
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Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
            Поступајући у складу са Решењем Скупштине 
општине бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-
215/15-02. од 24.12.2015. године, Комисија је спровела 
поступак и упознала Добросављевић Весну из Каменова да 
се према Плану детаљне регулације "Кључеви" и извршеним 
геодетским мерењима од њене кп.бр.2367/2 КО Петровац на 
Млави уписане у ЛН бр.3137 укупне површине 1440 м

2
 треба 

прибавити 203 м
2
 и од кп.бр.2366/2 КО Петровац на Млави 

уписане у ЛН бр.5377 са правом коришћења у реалном уделу 
1901/6001 треба прибавити 792 м

2
. Странка је изјавила да је 

сагласна и да се не противи отуђењу дела њених 
катастарских парцела у укупној површини од 995 м

2
, за шта је 

понудила цену од 23 еура по м
2
. Комисија је констатовала да 

понуда Добросављевић Весне из Каменова од 23 еура по м
2
 

није изнад процењене тржишне вредности од стране сталног 
судског вештака (25 еура по м

2
) и предложила да се донесе 

Решење о прибављању у јавну својину непосредном 
погодбом, уз наканду дела кп.бр.2367/2 у површини од 203 м

2
 

и дела кп.бр. 2366/2 у површини 792 м
2
 у КО Петровац на 

Млави (укупна површина 995 м
2
) од Добросављевић Весне из 

Каменова у корист општине Петровац на Млави ради 
отварања  улице. Након што је дана 07.03.2016. године 
сачинила записник са предлогом за прибављање 
непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави, у 
свему према Уредби о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) исти је доставила Одељењу за имовинско 
правне послове и привреду ради израде нацрта решења. 
          Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
          На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 
39.Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступак спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити:Добросављевић Весни из 
Каменова,Општинском правобраниоцу, Одељењу за 
имовинско-правне послове и привреду и Архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-76/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
 
 

26. 
 На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. 
Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године,    д о н о с и:  

 

Р Е Ш Е Њ Е   
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ВАСИЋ ГОРАНА  
ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ 

   
I        ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац на 
Млави део кп.бр.2366/2 у површини од 42м

2
, уписанe у 

Препису ЛН бр.5377 КО Петровац на Млави у реалном уделу 
400/6001 од Васић Горана из Петровца на Млави, путем 
непосредне погодбе, уз накнаду. 
 II     Непокретност из став 1.овог решења прибавља се по 
цени од 25 еура по м

2
 (25 еура x 42 м

2
) односно 1050,00 еура, 

с тим што се исплата врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
III   Део кп.бр.2366/2 у површини од 42 м

2
  прибавља се у 

јавну својину општине ради формирања јавног земљишта - 
улице према Плану детаљне регулације "Кључеви". 
IV     У року од 30 дана од дана правоснажности овог решења, 
а након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца 
закључиће се Уговор о прибављању непокретности ближе 
описане у ставу 1.овог решења којим ће се ближе уредити 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 V    Овлашћује се Председник општине Петровац на Млави, 
да по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у 
име Општине закључи уговор из става 4. овог решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

         Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 
         Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
         Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступка непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави (прибави Извештај од надлежног органа о тржишној 
вредности непокретности, затим да прибави понуде о продаји 
наведених непокретности од власника исте и да на основу 
прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
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надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави).  
          Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
. 

          Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
             Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 
            Након ангажовања овлашћеног геометра ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
            Поступајући у складу са Решењем Скупштине 
општине бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-
215/15-02. од 24.12.2015. године, Комисија је спровела 
поступак и упознала Васић Горана из Петровца на Млави да 
се према Плану детаљне регулације "Кључеви" и извршеним 
геодетским мерењима од његове кп.бр.2366/2 КО Петровац 
на Млави уписане у ЛН бр.5377 са правом коришћења у 
реалном уделу 500/6001 треба прибавити 42 м

2
. Странка је 

изјавила да је сагласна и да се не противи отуђењу свог дела 
катастарске парцеле у укупној површини од 42 м

2
, за шта је 

понудио цену од 25 еура по м
2
. Комисија је констатовала да 

понуда Васић Горана из Петровца на Млави није изнад 
процењене тржишне вредности утврђене од стране сталног 
судског вештака (25 еура по м

2
) и предложила да се донесе 

Решење о прибављању у јавну својину непосредном 
погодбом уз накнаду дела кп.бр. 2366/2 у површини од 42 м

2
 

од Васић Горана из Петровца на Млави у корист општине 
Петровац на Млави ради отварања улице. Након што је дана 
07.03.2016. године сачинила записник са предлогом за 
прибављање непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави, у свему према Уредби о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15) исти је 
доставила Одељењу за имовинско правне послове и 
привреду ради израде нацрта решења. 
          Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
           На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 
39.Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступак спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Васић Горану из Петровац на 
Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу за имовинско-
правне послове и привреду и Архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-77/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
27. 
 На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. 
Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године,    д о н о с и:  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ВАСИЋ МИЛИЦЕ 
 ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ 

   
I        ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац на 
Млави део кп.бр.2366/2 у површини од 42м

2
, уписанe у 

Препису ЛН бр.5377 КО Петровац на Млави у реалном уделу 
400/6001 од Васић Милице из Петровца на Млави, путем 
непосредне погодбе, уз накнаду. 
 II     Непокретност из став 1.овог решења прибавља се по 
цени од 25 еура по м

2
 (25 еура x 42 м

2
) односно 1050,00 еура, 

с тим што се исплата врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
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III   Део кп.бр.2366/2 у површини од 42 м
2
  прибавља се у 

јавну својину општине ради формирања јавног земљишта - 
улице према Плану детаљне регулације "Кључеви". 
IV     У року од 30 дана од дана правоснажности овог решења, 
а након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца 
закључиће се Уговор о прибављању непокретности ближе 
описане у ставу 1.овог решења којим ће се ближе уредити 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 V    Овлашћује се Председник општине Петровац на Млави, 
да по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у 
име Општине закључи уговор из става 4. овог решења. 
  

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 

Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 

Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступка непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави ( да прибави Извештај од надлежног органа о 
тржишној вредности непокретности, затим да прибави понуде 
за продају наведених непокретности од власника исте и да на 
основу прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 

Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
.  

Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 
            Након ангажовања овлашћеног геометра ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 

Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
            Поступајући у складу са Решењем Скупштине 
општине бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-
215/15-02. од 24.12.2015. године, Комисија је спровела 
поступак и упознала Васић Милицу из Петровца на Млави да 
се према Плану детаљне регулације "Кључеви" и извршеним 
геодетским мерењима од њене кп.бр.2366/2 КО Петровац на 
Млави уписане у ЛН бр.5377 са правом коришћења у 
реалном уделу 500/6001 треба прибавити 42 м

2
. Странка је 

изјавила да је сагласна и да се не противи отуђењу дела 
њене катастарске парцеле у укупној површини од 42 м

2
, за 

шта је понудила цену од 25 еура по м
2
. Комисија је 

констатовала да понуда Васић Милице из Петровца на Млави 
није изнад процењене тржишне вредности утврђене од 
стране сталног судског вештака (25 еура по м

2
) и предложила 

да се донесе Решење о прибављању у јавну својину 
непосредном погодбом уз накнаду дела кп.бр. 2366/2 у 
површини од 42 м

2
 од Васић Милице из Петровца на Млави у 

корист општине Петровац на Млави ради отварања улице. 
Након што је дана 07.03.2016. године сачинила записник са 
предлогом за прибављање непокретности у јавну својину 
општине Петровац на Млави, у свему према Уредби о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15) 
исти је доставила Одељењу за имовинско правне послове и 
привреду ради израде нацрта решења. 
          Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
          На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 
39.Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступак спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Васић Милици из Петровца на 
Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу за имовинско-
правне послове и привреду и Архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-78/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 
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28. 
 На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. 
Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године,    д о н о с и: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ПЕТРОВИЋ БОБАНА 
 ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ 

   
I        ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац на 
Млави део кп.бр.2366/2 у површини од 54м

2
, уписана у 

Препису ЛН бр.5377 КО Петровац на Млави у реалном уделу 
600/6001 од  Петровић Бобана из Петровца на Млави, путем 
непосредне погодбе, уз накнаду. 
 II     Непокретност из став 1.овог решења прибавља се по 
цени од 25 еура по м

2
, односно (25 еура x 54м

2
) 1350,00 еура, 

с тим што се исплата врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
III   Део кп.бр.2366/2 у површини од 54 м

2
 прибавља се у јавну 

својину општине ради формирања јавног земљишта - улице 
према Плану детаљне регулације "Кључеви". 
IV     У року од 30 дана од дана правоснажности овог решења, 
а након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца 
закључиће се Уговор о прибављању непокретности ближе 
описане у ставу 1.овог решења којим ће се ближе уредити 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 V    Овлашћује се Председник општине Петровац на Млави, 
да по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у 
име Општине закључи уговор из става 4. овог решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

          Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 
         Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
          Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступка непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави ( да прибави Извештај од надлежног органа о 
тржишној вредности непокретности, затим да прибави понуде 
о продаји наведених непокретности од власника исте и да на 

основу прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 
          Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
.           

         Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате.   
          Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 
           Након ангажовања овлашћеног геометар ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
           Поступајући у складу са Решењем Скупштине општине 
бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-215/15-02. 
од 24.12.2015. године, Комисија је спровела поступак и 
упознала Петровић Бобана из Петровца на Млави да се 
према Плану детаљне регулације "Кључеви" и извршеним 
геодетским мерењима oд његове кп.бр.2366/2 КО Петровац 
на Млави уписане у ЛН бр.5377 са правом коришћења у 
реалном уделу 700/6001 треба прибавити 54 м

2
, Странка је 

изјавила да је сагласна и да се не противи отуђењу свог дела 
катастарске парцеле у укупној површини од 54 м

2
, за шта је 

понудила цену од 25 еура по м
2
. Комисија је констатовала да 

понуда Петровић Бобана из Петровца на Млави није изнад 
процењене тржишне вредности утврђене од стране сталног 
судског вештака (25 еура по м

2
) и предложила да се донесе 

Решење о прибављању у јавну својину непосредном 
погодбом уз накнаду дела кп.бр. 2366/2 у површини од 54м

2
 

од Петровић Бобана из Петровца на Млави у корист општине 
Петровац на Млави ради отварања улице. Након што је дана 
07.03.2016. године сачинила записник са предлогом за 
прибављање непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави, у свему према Уредби о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15) исти је 
доставила Одељењу за имовинско правне послове и 
привреду ради израде нацрта решења. 
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          Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
           На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 
39.Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
          На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступак спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Петровић Бобану из Петровац на 
Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу за имовинско-
правне послове и привреду и Архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-79/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
29. 
 На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. 
Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године,    д о н о с и:  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД МИЛОСАВЉЕВИЋ 
НЕБОЈШЕ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ 

   
I        ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац на 
Млави део кп.бр.2366/2 у површини од 34 м

2
, уписане у 

Препису ЛН бр.5377 КО Петровац на Млави у реалном уделу 
400/6001 од Милосављевић Небојше из Петровца на Млави, 
путем непосредне погодбе, уз накнаду. 
 II     Непокретност из става 1.овог решења прибавља се по 
цени од 25 еура по м

2
 (25еура x34 м

2
) односно 850,00 еура, с 

тим што се исплата врши у динарској противвредности по 

средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
III   Део кп.бр.2366/2 у површини од 34 м

2
  прибавља се у 

јавну својину општине ради формирања јавног земљишта - 
улице према Плану детаљне регулације "Кључеви". 
IV     У року од 30 дана од дана правоснажности овог решења, 
а након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца 
закључиће се Уговор о прибављању непокретности ближе 
описане у ставу 1.овог решења којим ће се ближе уредити 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
V   Овлашћује се Председник општине Петровац на Млави, 
да по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у 
име Општине закључи уговор из става 4. овог решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 
          Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
          Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступка непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави (прибави Извештај од надлежног органа о тржишној 
вредности непокретности, затим да прибави понуде о продаји 
наведених непокретности од власника исте и да на основу 
прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 
          Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
.           

          Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате.   
          Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 
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           Након ангажовања овлашћеног геометра ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
            Поступајући у складу са Решењем Скупштине 
општине бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-
215/15-02. од 24.12.2015. године, Комисија је спровела 
поступак и упознала Милосављевић Небојшу из Петровца на 
Млави да се према Плану детаљне регулације "Кључеви" и 
извршеним геодетским мерењима од његове кп.бр.2366/2 КО 
Петровац на Млави уписане у ЛН бр.5377 са правом 
коришћења у реалном уделу 400/6001 треба прибавити 34 м

2
. 

Странка је изјавила да је сагласна и да се не противи 
отуђењу свог дела катастарске парцеле у укупној површини 
од 34 м

2
, за шта је понудио цену од 25 еура по м

2
. Комисија је 

констатовала да понуда Милосављевић Небојше из Петровца 
на Млави није изнад процењене тржишне вредности 
утврђене од стране сталног судског вештака (25 еура по м

2
) и 

предложила да се донесе Решење о прибављању у јавну 
својину непосредном погодбом уз накнаду дела кп.бр. 2366/2 
у површини од 34 м

2
 од Милосављевић Небојше из Петровца 

на Млави у корист општине Петровац на Млави ради 
отварања улице. Након што је дана 07.03.2016.године 
сачинила записник са предлогом за прибављање 
непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави, у 
свему према Уредби о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) исти је доставила Одељењу за имовинско 
правне послове и привреду ради израде нацрта решења. 
          Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
           На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 
39.Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступка спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Милосављевић Небојши из Петровац на 
Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу за имовинско-
правне послове и привреду и Архиви. 
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30. 
             На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. Закона 
о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 105/2014), 
члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
            Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. година,   д о н о с и:  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ИЛИЋ БРАНКА 
 ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ 

   
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац 
на Млави део кп.бр.2366/2 у површини од 27м

2
, уписана у 

Препису ЛН бр.5377 КО Петровац на Млави у реалном уделу 
600/6001 од Илић Бранка из Петровца на Млави, путем 
непосредне погодбе, уз накнаду. 
 II Непокретност из став 1.овог решења прибављају се 
по цени од 25 еура по м

2
 (25 еура x 27 м

2
) односно 675,00 

еура, с тим што се исплата врши у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне 
банке Србије на дан уплате. 
III Део кп.бр.2366/2 у површини од 27 м

2
  прибавља се у 

јавну својину општине ради формирања јавног земљишта - 
улице према Плану детаљне регулације "Кључеви". 
IV У року од 30 дана од дана правоснажности овог 
решења, а након прибављеног мишљења Општинског 
правобраниоца закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности ближе описане у ставу 1.овог решења којим ће 
се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 V Овлашћује се Председник општине Петровац на 
Млави, да по прибављеном мишљењу Општинског 
правобраниоца у име Општине закључи уговор из става 4. 
овог решења. 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 
          Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
          Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе постуапк непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави (да прибави Извештај од надлежног органа о тржишној 
вредности непокретности, затим да прибави понуде за 
продају наведених непокретности од власника исте и да на 
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основу прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 
         Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
.         

         Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
         Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 

Након ангажовања овлашћеног геометра ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
            Поступајући у складу са Решењем Скупштине 
општине бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-
215/15-02. од 24.12.2015. године, Комисија је спровела 
поступак и упознала Илић Бранка из Петровца на Млави да 
се према Плану детаљне регулације "Кључеви" и извршеним 
геодетским мерењима од кп.бр.2366/2 КО Петровац на Млави 
уписане у ЛН бр.5377 са правом коришћења у реалном уделу 
600/6001 треба прибавити 27 м

2
. Странка је изјавила да је 

сагласна и да се не противи отуђењу дела његовe 
катастарскe парцелe у укупној површини од 27 м

2
, за шта је 

понудио цену од 25 еура по м
2
. Комисија је констатовала да 

понуда Илић Бранка из Петровца на Млави од 25 еура по м
2
 

није изнад процењене тржишне вредности, утврђене од 
стране сталног судског вештака (25 еура по м

2
) и предложила 

да се донесе Решење о прибављању у јавну својину 
непосредном погодбом уз наканду дела кп.бр.2366/2 КО 
Петровац на Млави у површини од 27 м

2
 од Илић Бранка из 

Петровца на Млави у корист општине Петровац на Млави 
ради отварања улице. Након што је дана 07.03.2016. године 
сачинила записник са предлогом за прибављање 
непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави, у 
свему према Уредби о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) исти је доставила Одељењу за имовинско 
правне послове и привреду ради израде нацрта решења. 

          Чланом 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
           На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 39. 
Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се Уговор о прибављању непокретности 
и истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступак спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Илић Бранку из Петровац на 
Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу за имовинско-
правне послове и привреду и Архиви. 
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31. 
 На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. 
Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014), члана 3.став 4.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15), члана 5.став 2.и члана 15.став 5. и 6.Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац 
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 20.Статута општине 
Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на 
Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ) и Записника Комисије за 
спровођење поступка непосредне погодбе бр.020-215/2015-
02 од 07.03.2016.године , 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године,    д о н о с и: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ДАНИЈЕЛЕ 
БОЖИЧКОВИЋ-РАДУЛОВИЋ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ 

  

I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац 
на Млави део кп.бр.2366/2 у површини од 2 м

2
, уписана у 

Препису ЛН бр.5377 КО Петровац на Млави у реалном уделу 
400/6001 од  Данијеле Божичковић-Радуловић из Петровца 
на Млави, путем непосредне погодбе, уз накнаду. 
II Непокретност из став 1.овог решења прибавља се по 
цени од 25 еура по м

2
 (25 еура x 2м

2
) односно 50,00 еура, с 

тим што се исплата врши у динарској противвредности по 
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средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
III Део кп.бр.2366/2 у површини од 2 м

2
  прибавља се у 

јавну својину општине ради формирања јавног земљишта - 
улице према Плану детаљне регулације "Кључеви". 
IV У року од 30 дана од дана правоснажности овог 
решења, а након прибављеног мишљења Општинског 
правобраниоца закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности ближе описане у ставу 1.овог решења којим ће 
се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
V Овлашћује се Председник општине Петровац на 
Млави, да по прибављеном мишљењу Општинског 
правобраниоца у име Општине закључи уговор из става 4. 
овог решења. 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

          Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави бр.020-109/2015- 02 од 
12.06.2015.године покренут је поступак прибављања делова 
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиште-
улица (тзв.ул.Крајишка), непосредном погодбом. 
          Наведном Одлуком формирана је Комисија за 
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Бојан 
Модрлановић, дипл.правник за председника, Јелена 
Миливојевић. дипл.правник за члана и Дејан Станојевић, 
дипл.правник за члана. 
         Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-109/2015- 
02 од 12.06.2015.године је да спроведе поступак непосредне 
погодбе са власницима непокретности наведеним у Одлуци 
ради прибављања у јавну својину општине Петровац на 
Млави ( да прибави Извештај од надлежног органа о 
тржишној вредности непокретности, затим да прибави понуде 
за продају наведених непокретности од власника исте и да на 
основу прибављене писмене понуде власника и Извештаја 
надлежног органа сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Скупштини општине Петровац на 
Млави). 
           Комисија је дана 24.07.2015. године донела Решење 
бр.020-109/2015-02 којим је ангажовала овлашћеног судског 
вештака Смиљану Московлић-Мишковић са задатком да 
изврши процену тржишне вредности непокретности које се 
прибављају у јавну својину општине Петровац на Млави за 
формирање улице. Вештак је извештај о процени тржишне 
вредности  доставио дана 04.08.2015. године у коме се 
наводи да је процењена тржишна вредност 25 еура по 1 м

2
.           

           Чланом 2.став 2.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да се почетна, односно 
најнижа, односно највиша купопопродајна цена 
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, 
утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате.          
             Чланом 5. ставом 2.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 
3/15) прописано је да се почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, изражава у 
еврима, а утврђује у висини тржишне вредности 
непокретности, на основу акта Локалне пореске 
администрације или овлашћеног судског вештака. 
            Након ангажовања овлашћеног геометра ДОО 
Геодетски биро "Васић и Милутиновић" који је извршио сва 
потребна мерења за формирање назначене улице, према 
Плану детаљне регулације "Кључеви" у делу од кп.бр.5947 
7(ул.8.октобра) до кп.бр.2055/1 (канал), Скупштина општине 
је дана 24.12.2015. године донела Одлуку о измени и допуни 

Одлуке о покретању поступка прибављања непкретности у 
јавну својину општине Петровац на Млави непосредном 
погодбом бр.020-215/15-02. 
            Поступајући у складу са Решењем Скупштине 
општине бр.020-109/2015- 02 од 12.06.2015.године и бр.020-
215/15-02. од 24.12.2015. године, Комисија је спровела 
поступак и упознала Данијелу Божичковић-Радуловић из 
Петровца на Млави да се према Плану детаљне регулације 
"Кључеви" и извршеним геодетским мерењима од њене 
кп.бр.2366/2 КО Петровац на Млави уписане у ЛН бр.5377 са 
правом коришћења у реалном уделу 400/6001 треба 
прибавити 2 м

2
. Странка је изјавила да је сагласна и да се не 

противи отуђењу дела њене катастарске парцеле у укупној 
површини од 2 м

2
, за шта је понудила цену од 25 еура по м

2
. 

Комисија је констатовала да понуда Данијеле Божичковић-
Радуловић из Петровца на Млави није изнад процењене 
тржишне вредности утврђене од стране сталног судског 
вештака (25 еура по м

2
) и предложила да се донесе Решење 

о прибављању у јавну својину непосредном погодбом уз 
накнаду дела кп.бр. 2366/2 у површини од 2 м

2
 од Данијеле 

Божочковић Радуловић из Петровца на Млави у корист 
општине Петровац на Млави ради отварања улице. Након 
што је дана 07.03.2016сачинила записник са предлогом за 
прибављање непокретности у јавну својину општине 
Петровац на Млави, у свему према Уредби о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15) исти је 
доставила Одељењу за имовинско правне послове и 
привреду ради израде нацрта решења. 
          Чланом 3.став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 
48/2015 и 99/15) предвиђено је да орган који доноси акт да се 
непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом 
формира комисију, која по окончаном поступку доставља 
записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 
           На основу овог решења, а по претходно прибављеном 
мишљену општинског правобраниоца, у складу са чланом 39. 
Закона о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 88/13 и 
105/2014) закључиће се  Уговор о прибављању 
непокретности и истим ће се ближе уредити међусобна прва 
и обавезе уговорних страна која проистичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено је да су испуњени 
услови за прибављање непокретности у јавну својину у 
складу са Законом о јавној својини(,,Сл.гласник РС,, бр.72/11, 
88/13 и 105/2014) и Одлуком о прибаљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Петровац на Млави 
("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14 и 3/15), као 
и да је поступак спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.24/12, 48/2015 и 99/15), 
те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
Ово Решење је коначно. 
Решење доставити: Данијели Божичковић-Радуловић из 
Петровац на Млави,Општинском правобраниоцу, Одељењу 
за имовинско-правне послове и привреду и Архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-82/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
32. 
 На основу члана 99. став 5., став 17. и 20., члана 
101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 
81/09-испр., 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) члана 20. став 1. тачка 20. 
Статута општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине 
Петровац на Млави", 1/15 - пречишћен текст), 
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 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О  

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Члан 1. 
 У Одлуци о грађевинском земљишту у јавној својини 
општине Петровац на Млави бр.020-213/2015-02 од 
24.12.2015. године , врше се следеће измене и допуне и то: 
 У Члану 10. став 4.  иза речи "самоуправе" дадаје се 
"или овлашћени судски вештак", тако да Члан 10. став 4. 
гласи :  

"Тржишну вредност утврђује надлежни порески орган 
јединице локалне самоуправе или овлашћени судски 
вештак." 
 У Члану 24. став 4. иза речи "самоуправе" додаје се 
"или овлашћенoг судског вештака", тако да Члан 24. став 4. 
гласи :  
"Почетна цена се утврђује на основу акта о процени који се 
прибавља од надлежног пореског органа јединице локалне 
самоуправе или овлашћеног судског вештака." 
 У Члану 49. став 4. иза речи " земљишта"  додаје се 
реч "утврђује" и иза речи "самоуправе" додаје се " или 
овлашћени судски вештак", тако да Члан 49.став 4. гласи: 

"У случају да се међусобно располагање између 
носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту 
врши се по тржишним условима, тржишну вредност 
грађевинског земљишта утврђује надлежни порески орган 
јединице локалне самоуправе или овлашћени судски 
вештак." 
 У Члану 51. став 5. иза речи "самоуправе" додаје се 
"или овлашћеног судског вештака", тако да Члан 51. став 5. 
гласи: 

"За установљено право стварне службености се 
плаћа накнада, према процени надлежног пореског органа 
јединице локалне самоуправе или овлашћеног судског 
вештака , а обавеза плаћања накнаде се утврђује решењем 
из става 1. овог члана и иста се плаћа у року од 30 дана од 
дана правноснажности решења." 
 У Члану 53. став 6. иза речи "самоуправе" додаје се " 
или овлашћени судски вештак", тако да Члан 53. став 6. 
гласи: 

"Тржишну вредност грађевинског земљишта које се 
размењује утврђује надлежни порески орган јединице 
локалне самоуправе или овлашћени судски вештак". 
 

Члан 2. 
 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави" 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-83/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 

33. 
 Ha основу члана 112. и 119. Закона о водама 
("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник PC", бр. 129/07 и 
83/14-др.закон), члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, доноси  

 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НОСИОЦА ИНВЕСТИТОРСКИХ ПОСЛОВА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОЗАХВАТНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНОГ 

СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У НАСЕЉУ ВЕЛИКИ 
ПОПОВАЦ 

 

Члан 1. 
 

 Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и развој 
општине Петровац на Млави" одређује се за носиоца 
инвеститорских послова на реконструкцији водозахватног 
објекта јавног система водоснабдевања у насељу Велики 
Поповац и изградњи новог заменског бунара на истој 
катастарској парцели број 6122 КО Велики Поповац. 
  

Члан 2. 
          Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-84/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 

34. 
 Ha основу члана 112. и 119. Закона о водама 
("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник PC", бр. 129/07 и 
83/14-др.закон), члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 04.04.2016. године, доноси  
  

О Д Л У К У 
О  ПРЕНОШЕЊУ ВОДНОГ ПРАВА СА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ НА КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"ИЗВОР" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 

 Преноси се водно право са месне заједнице Велики 
Поповац на Комунално јавно предузеће "Извор" Петровац на 
Млави, као и одржавање и управљање водоводом у насељу 
Велики Поповац по завршетку радова на реконструкцији 
водовода. 

Члан 2. 
  

          Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-85/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 

35. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 
20. Статута општине Петровац на Млави (''Службени гласник 
општине Петровац на Млави'', бр. 1/15-пречишћени текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  

 Даје се сагласност на списак оштећених јавних 
објеката и списак оштећених мостова услед елементарних 
непогода у 2014. години из Програма обнове објеката јавне 
намене на територији општине Петровац на Млави. 
 

II 
 

 Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације 
општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине 
Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  
 

Број: 020-86/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 
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36. 
 На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13-
ОУС, 50/13-ОУС, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 20. Статута 
општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине 
Петровац на Млави", бр. бр. 1/15-пречишћен текст), а на 
предлог Комисије за избор и именовање, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на својој 
седници одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ  
 

Члан 1. 
 

 У Решењу о именовању општинске Комисије за 
планове, број 020-18/2016-02 од 05.02.2016. године, у члану 
2. после става 4, додаје се нови став 5, и исти гласи: 
 "На предлог Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, за чланове Комисије за 
планове именују се: 
 1. Татјана Тодоровић, дипл. пр. планер из 
Смедерева и  
 2. Јасна Марићевић, дипл. инж. арх. из 
Аранђеловца." 

Члан 2. 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-87/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 

37. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 
20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник 
општине Петровац на Млави", број 1/15-пречишћен текст), а 
на предлог Комисије за избор и именовања,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У 
ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 

 
I 
 

 Разрешава се дужности члана Управног одбора 
Народне библиотеке "Ђура Јакшић" у Петровцу на Млави 
Татјана Глигоровски, васпитач из Петровца на Млави, 
именована Решењем Скупштине општине, број 020-191/2012-
02 од 08.10.2012. године. 

II 
 
 Именујe се за члана Управног одбора Народне 
библиотеке "Ђура Јакшић" у Петровцу на Млави Драган 
Кртинић, струковни економиста из Петровца на Млави. 
  

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
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IV 
 
 Решење доставити: Разрешеном и именованом 
члану Управног одбора Народне библиотеке "Ђура Јакшић" у 
Петровцу на Млави, Управном одбору Народне библиотеке 
"Ђура Јакшић" Петровац на Млави и архиви Скупштине 
општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-88/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
38. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 
20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник 
општине Петровац на Млави", број 1/15-пречишћен текст), а 
на предлог Комисије за избор и именовања,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

I 
 

 Разрешава се дужности члана Управног одбора 
Културно-просветног центра општине Петровац на Млави 
Мирослав Живадиновић, радник КПЦ из Петровца на Млави, 
именован Решењем Скупштине општине, број 020-198/2012-
02 од 08.10.2012. године. 

II 
 

 Именујe се за члана Управног одбора Културно-
просветног центра општине Петровац на Млави Саша Савић, 
радник КПЦ из Петровца на Млави.  
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 

IV 
 

 Решење доставити: Разрешеном и именованом 
члану Управног одбора Културно-просветног центра општине 
Петровац на Млави, Управном одбору Културно-просветног 
центра општине Петровац на Млави и архиви Скупштине 
општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-89/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
39. 
 На основу члана 10. и 14. Закона  о локалним 
изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-OУС и 
54/11) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15 - 
пречишћен текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 04.04.2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА И ИЗБОРА ЗА  

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Члан 1. 

  
  Разрешава се заменик члана Општинске изборне 
комисије општине Петровац на Млави за спровођење 
локалних избора и избора чланова Савета месних заједница 
општине Петровац на Млави, АНА МАРКОВИЋ, 
административни радник из Петровца на Млави (на предлог 
ДС), именована Решењем број 020-155/2015-02 од 
24.09.2015. године. 

Члан 2. 
 

 Именује се заменик члана Општинске изборне 
комисије општине Петровац на Млави за спровођење 
локалних избора и избора чланова Савета месних заједница 
општине Петровац на Млави, АЛЕКСАНДАР ЖИВИНУСТКА, 
правник из Петровца на Млави  (на предлог ДС).  
 

Члан 3. 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику општине Петровац на Млави". 
 

Члан 4. 
 

 Решење доставити: Разрешеном и именованом 
члану Општинске изборне комисије, Општинској изборној 
комисији и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-90/2016-02 
Датум: 04.04.2016. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душко Нединић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 05. 04. 2016. године             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ              Број 2 - страна 23 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-52/2016-02; страна 01 

2 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КЈП "ИЗВОР"  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-53/2016-02; страна 01 

3 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ" ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-54/2016-02; страна 02 

4 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-55/2016-02; страна 02 

5 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА 
 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-56/2016-02; страна 02 

6 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ 
 ЦЕНТРА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ 
 САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-57/2016-02; страна 02 

7 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  
"ЂУРА ЈАКШИЋ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ  
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-58/2016-02; страна 02 

8 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ 
 УСТАНОВЕ "ГАЛЕБ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-59/2016-02; страна 03 

9 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-60/2016-02; страна 03 

10 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-61/2016-02; страна 03 

11 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
 НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-62/2016-02; страна 03 

12 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ И 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-63/2016-02; страна 03 

13 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ  
ЦЕНТАР "ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ" ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ  
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-64/2016-02; страна 04 

14 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ОМЛАДИНУ И СПОРТ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-65/2016-02; страна 04 

15 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, бр. 020-66/2016-02; страна 04 

16 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-67/2016-02; страна 04 

17 ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2015. ГОДИНУ, бр. 020-68/2016-02; страна 05 

18 ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, бр. 020-69/2016-02; страна 05 
19 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, бр. 020-70/2016-02; страна 05 
20 ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ - ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, бр. 020-71/2016-02; страна 06 
21 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНО 

- ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, бр. 020-72/2016-02; страна 06 
22 ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТИ 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  
ПРИКУПЉАЊЕМ ЈАВНИХ ПОНУДА, бр. 020-73/2016-02; страна 06 

23 РЕШЕЊЕ O РАЗМЕНИ ДЕЛА КП.БР.2372/6 У СВОЈИНИ ОБРАДОВИЋ ДРАГИЦЕ ИЗ 
ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ ЗА ДЕО КП.БР.2372/2 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ НАКНАДУ, бр. 020-74/2016-02; страна 07 

24 РЕШЕЊЕ O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2368/4,  
ДЕЛА КП.БР.2368/1 И ДЕЛА КП.БР.2366/3 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД 
МИЈАТОВИЋ ВЕРИЦЕ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, бр. 020-75/2016-02; страна 08 



 
 

 05. 04. 2016. године             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ              Број 2 - страна 24 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

25 РЕШЕЊЕ O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2367/2 
 И ДЕЛА КП.БР.2366/2 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД  
ДОБРОСАВЉЕВИЋ ВЕСНЕ ИЗ КАМЕНОВА, бр. 020-76/2016-02; страна 10 

26 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ОД ВАСИЋ ГОРАНА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, бр. 020-77/2016-02; страна 11 

27 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ОД ВАСИЋ МИЛИЦЕ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, бр. 020-78/2016-02; страна 12 

28 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ОД ПЕТРОВИЋ БОБАНА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, бр. 020-79/2016-02; страна 14 

29 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ОД МИЛОСАВЉЕВИЋ НЕБОЈШЕ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ,бр.020-80/2016-02; страна 15 

30 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2 НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ОД ИЛИЋ БРАНКА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, бр. 020-81/2016-02; страна 16 

31 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2366/2  
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ДАНИЈЕЛЕ БОЖИЧКОВИЋ-РАДУЛОВИЋ 
 ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, бр. 020-82/2016-02; страна 17 

32 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-83/2016-02; страна 18 

33 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НОСИОЦА ИНВЕСТИТОРСКИХ ПОСЛОВА НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОЗАХВАТНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНОГ СИСТЕМА 
ВОДОСНАБДЕВАЊА У НАСЕЉУ ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ, бр. 020-84/2016-02; страна 19 

34 ОДЛУКА ПРЕНОШЕЊУ ВОДНОГ ПРАВА СА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ НА КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ИЗВОР" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-85/2016-02; страна 19 

35 ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПИСАК ОШТЕЋЕНИХ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 
И СПИСАК ОШТЕЋЕНИХ МОСТОВА УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА У 2014. 
ГОДИНИ ИЗ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-86/2016-02; страна 19 

36 РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ, бр. 020-87/2016-02; страна 21 

37 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ, бр. 020-88/2016-02; страна 21 

38 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-
ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-89/2016-02; страна 22 

39 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА И ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-90/2016-02; страна 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 05. 04. 2016. године             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ              Број 2 - страна 25 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

Б е л е ш к е : 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

 05. 04. 2016. године             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ              Број 2 - страна 26 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

Б е л е ш к е : 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



 
 

 05. 04. 2016. године             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ              Број 2 - страна 27 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

Б е л е ш к е : 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

 05. 04. 2016. године             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ              Број 2 - страна 28 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
ОСНИВАЧ:  
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ПЕТРОВАЦ  НА  МЛАВИ,  Одлука  бр.  020-93/2006-02 од  05.06.2006. 
године  и  Одлука  бр.  020-100/2008-02 од  18.07.2008.  године  
ИЗДАВАЧ:  
ОПШТИНСКА  УПРАВА  ОПШТИНЕ  ПЕТРОВАЦ  НА  МЛАВИ  
 
Главни  и  одговорни  уредник:  
дипл .  правник  Добривоје Јовић ,  секретар  Скупштине  општине  Петровац  на  Млави  
телефон:  012 /  331 -  280 ,  факс:  012 /  331 -  283 
  

Стручна  обрада  материјала:  
Служба  за  скупштинске  послове   

_________________________________________________________________________________ 
Штампа: "Хипотрејд" Петровац, 012 / 327 - 645 


