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1. 
 Ha основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник PC", бр. 54/2009 , 
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013,142/2014,103/2015, 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC", бр. 129/2007, 83/14-др.закон и 101/2016) и члана 20. Статута Општине 
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15-пречишћен текст, 3/17),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 06.06.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

 Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци Буџета 
општине Петровац на Млави у 2016. години у следећим износима: 
I   Укупни приходи и примања са пренетим средствима из ранијих година  858.950.727,88  динара  
II  Укупни расходи и издаци  833.809.327,88 динара        
III  Разлика (I - II)   25.141.400,00 динара          

Члан 2. 
 
Приходи, примања и пренета средства из ранијих година Буџета општине Петровац на Млави, према економској класификацији 
и изворима финансирања износе у динарима: 

Еко.кла ОПИС Сред.из буџета 
Средства из 
републике 

Сред.из 
остал. извора 

УКУПНО 

711110 Порез на зараде  132.287.238,13   132.287.238,13 
711120 Порез на прих.од самост.делатн. 20.132.571,86     20.132.571,86 

711140 
Порез на прих.од 
непок.закупа,пољ 

1.842.986,63       1.842.986,63 

711180 Самодоприноси 12.317,56            12.317,56 
711190 Порез на друге приходе 12.344.892,99     12.344.892,99 
711000  166.620.007,17   166.620.007,17 
712110 Порез на фонд зарада 1.969,05              1.969,05 
712000  1.969,05              1.969,05 
713120 Порез на имовину  62.919.309,48     62.919.309,48 
713310 Порез на наслеђе и поклон 266.521,66        266.521,66 
713420 Порез на капиталне трансакције 9.117.878,74     9.117.878,74 
713610 Порез на акције на име и уделе 12.951,58          12.951,58 
713000  72.316.661,46   72.316.661,46 
714510 Порез на моторна возила 20.708.702,00   20.708.702,00 
714540 Накнада за заг.жив.средине  77.126,50          77.126,50 
714550 Боравишна такса 1.512.507,50     1.512.507,50 
714560 Општ. накн. За унапр. жив.сред. 2.120.080,07     2.120.080,07 
714000  24.418.416,07   24.418.416,07 
716100 Комунална такса 10.703.445,78   10.703.445,78 

733150 
Текући трансфери 
Остали текући трансфери 

429.398.664,00 
5.594.939,31 

  
429.398.664,00 
  5.594.939,31 

733000  434.993.603,31   434.993.603,31 
741510 Накнаде за кор.природ.добара 1.299.696,16     1.299.696,16 
741520 Накнаде за кор.шума 186.494,34            186.494,34   
741530 Нак.за кор.простора 2.773.895,89       2.773.895,89 
741560 Накнада од сливних вода     
741000  4.260.086,39       4.260.086,39 

742150 
Приходи од пр.доб.и услуга и 
закуп 

11.746.281,12  11.869.052,41   23.615.333,53 

742250 Општинске админ.таксе 9.319.401,25        9.319.401,25 

742320 
Приходи буџета Реп.од 
споредне пр 

    

742350 Приходи органа општине 33.738,00           5.310,00          39.048,00 

742360 
Приходи организ.обавезног 
соц.оси. 
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742370 Приходи индиректних корисника        608.573,63           608.573,63 
742000  21.099.420,37  12.482.936,04    33.582.356,41 
743320 Приходи од казни за саоб.прекр. 5.739.478,79        5.739.478,79  
743350 Приходи од новчаних казни 1.610.100,00        1.610.100,00 

743920 
Приходи од целокупног пореског 
дуга 5% 

128.621,49           128.621,49  

743000  7.478.200,28       7.478.200,28 

744140 
Текући добровољни трансфери 
од физ,и прав.лица у корист 
нивоа гра 

 
 

   

744150 
Текући добровољни трансфери 
од физ,и прав.лица у корист 
нивоа опш 

 
 

   

744250 Капитални добровољ.трансфери 18.833.269,27     18.833.269,27 

744000  18.833.269,27     18.833.269,27 

745110 
Приходи по основу посебних 
прописа 

    

745150 
Мешовити и неодређ.приходи у 
корист нивоа општина 

10.576.958,72        271.386,12   10.848.344.84 

745100  10.576.958,72        271.386,12    10.848.344,84 

772110 
Меморандунске ставке за 
рефундацију расхода 

11.331.470,08     11.331.470,08  

781110 
Трансфери између корисника на 
истом нивоу 

5.944.692,11       5.944.692,11 

791110 Приходи из буџета  9.603.384,05      9.603.384,05 
      
       УКУПНО : 788.578.200,06 9.603.384,05 12.754.322,16  810.935.906,27 
 Салдо из 2015 48.014.821,61    
 УКУПНО   836.593.021,67 9.603.384,05 12.754.322,16 858.950.727,88 

 
Члан 3. 

 
Расходи и издаци Буџета општине Петровац на Млави, према економској класификацији и изворима финансирања, износе у 
динарима: 

Екон. 
Клас. 

ОПИС 
Сред.из 
Буџета 

Средства из 
републике 

Сред.из 
ост.извора 

Укупна 
Средства 

1 2 3 4 5 6 

411 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
143.475.500,99 7.559.800,11  151.035.301,10 

412 
СОЦ. ДОПРИН. НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
  25.719.860,90  1.377.014,61       2.040,00 27.098.915,51  

413 НАКАНАДЕ У НАТУРИ(месечна карта) 630.796,48         98.150,00 728.946,48 
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА     1.765.320,04    52.542,08       8.800,00 1.826.662,12 
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ     4.898.626,82  2.136.778,65 7.035.405,47 
416 НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ 1.460.044,47   1.460.044,47 
41  177.950.149,70 8.989.356,80 2.245.768,65 189.185.275,15 

421 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

(струја,телеф.вода,осиг.) 
36.118.613,56   140.654.86 1.299.309,82 37.558.578,24 

422 ТРОШКОВИ  СЛ.ПУТОВАЊА   17.036.908,65  582.569,00 17.619.477,65 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   33.491.098,23 381.461,93 529.348,33 34.401.908,49 

424 
СПЕЦ.УСЛУГЕ(геод.,анал.воде,мртвоз.,

прост.пл.) 
8.435.565,74  763.981,74 9.199.546,88 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 80.355.110,26  526.239,87 80.881.350,13 
426 МАТЕРИЈАЛ 16.360.032,43 91.910,46 6.543.811,62 22.995.754,51 
42  191.797.328,87 614.027,25 10.243.260,38 202.654.616,50 

441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 6.135.202,40   6.135.202,40 
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА     
44  6.135.202,40   6.135.202,40 

463 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ 
109.252.944,20  7.008.000,00 116.260.944,20 

464 ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ 4.199.859,20   4.199.859,20 
465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 15.108.614,93   15.108.614,93 
46  128.561.418,33  7.008.000,00 135.569.418,33 

472 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 
16.712.497,22   16.712.497,22 

47  16.712.497,22   16.712.497,22 

481 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
64.562.891,52   64.562.891,52 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 716.192,26  50.563,12 766.755,38 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДА 25.757.006,02   25.757.006,02 
484 САНАЦИЈА 20.893.741,00   20.893.741,00 
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48  111.929.830,80  50.563,12 111.980.393,92 
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 1.200.792,46   1.200.792,46 
49  1.200.792,46   1.200.792,46 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 121.953.374,91   121.953.374,91 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4.060.122,63  214.730,00 4.274.852,63 
513 ОСТАЛА ИНВЕСТ.УЛАГАЊА 14.850,00   14.850,00 
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 709.651,28   709.651,28 
51  126.737.998,82  214.730,00   126.952.728,82 

611 ОТПЛАТА КРЕДИТА 41.086.330,35   41.086.330,35 
614 ЛИЗИНГ      2.332.072,73       2.332.072,73  
61  43.418.403,08   43.418.403,08 
 Укупно (4+5+6) 804.443.621,68 9.603.384,05 19.762.322,15 833.809.327,88 

 

Члан 4. 
 

 У КОНСОЛИДОВАНОМ Билансу стања иа дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од 1.997.598.000,00 динара и укупна пасива у износу од 1.997.598.000,00 динара, као и ванбилансна актива у укупном 
износу од 70.524.427,82 динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 70.524.427,82 динара. 
 

Члан 5. 
 

 У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) 
утврђени су следећи износи, и тo: 
                                                                                                                                                Хиљ.динара 

Опис 
Ред.бр. из 
Обрасца 2 

Износ 

1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ОП2001 810.935 
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ОП2131 790.391 
3. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 
а) увећање за укључивање: 
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 
коришћен за покриће и издатака текуће године (ОП2349);                                                             
б) умањен за укључивање издатака: 
- утрошених сред. текућих прихода и примања од продаје неф. имовине за отплату 
обавеза по кредитима (ОП2355); 
 

 
ОП2349 

 
 

ОП2355 

 
22.874 

 
 

43.418       

 

 Приликом утврђивања резултата пословања за 2016-у на оп 2346 годину,исказан је буџетски суфицит 20.544.212,76 
дин.,односно текући приходи су у односу на текуће расходе већи за 20.544.212,76 дин. Корекцијом резултата пословања на оп 
2349 из пренетих средстава из ранијих година у износу од 22.874.190,32 дин., и на оп 2355 утрошена средства за отплату 
обавеза по кредитимау износу од 43.418.403,08 дин. утврђен је резултат пословања за 2016 годину у којем су укупни приходи 
са извршеним корекцијама једнаки укупним расходима и издацима,тј није исказа ни укупни суфицит ни укупни дефицит. 
 Утврђује се резултат пословања општине Петровац на Млави у следећим износима, и то: 

 

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

         - у динарима 

О П И С 
Економска 

класификација 
Буџетска* 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна 
средства (3+4) 

1 2 3 4 5 
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 858.950.727,88  858.950.727,88 
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 810.935.906,27    810.935.906,27 
1. Текући приходи 7 810.935.906,27    810.935.906,27 
2. Примања од продаје нефинансијске имовинс 8        
3. Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовинс 

9    

3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92    
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3   48.014.821,61    48.014.821,61 
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 833.809.327,88    833.809.327,88 
4. Текући расходи 4 663.438.195,98  663.438.195,98 
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 126.952.728,82  126.952.728,82 
6. Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине 

6   43.418.403,08    43.418.403,08 

    6.1. Набавка финансијске   
    имовине 

62              

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-(4+5+6)    25.141.400,00         25.141.400,00 

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ  
(1+2)-(4+5) 

(7+8)-(4+5)    20.544.212,76      20.544.212,76 

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ са корекцијом резултата 
пословања (VI+(3.1-6.1)) 

(7+8)-(4+5) 
 + (92-62) 

  0,00       0,00 

VIII Остатак пренетих неутрошених средстава 
из ранијих година 

321311 25.141.400,00  25.141.400,00 

 * Буџетска средства су: средства из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава 
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Члан 6. 
 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3), утврђени су 
укупни издаци у износу од 170.371.131,90 динара и мањак примања у износу од 170.371.131,90 динара. 
 

Члан 7. 
 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4),утврђена су  новчана средства 
пренета из ранијих периода и новчани приливи у 2016.год. у износу од 858.950.727,88  динара, укупни новчани одливи у износу од 
833.809.327,88 динара, и салдо готовине на дан 31.12.2016. године у износу од 25.141.400,00 динара. 
  

Члан 8. 
 

 У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у 
износу од 22.874.190,32 динара, између укупних прихода и примања у износу од 810.935.906,27 динара и укупних расхода и издатака у износу 
од 833.809.327,88 динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града - општине, донација и осталих извора. 

 
Члан 9. 

 
           Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од    25.141.400,00 динара биће 
распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину. 
 

Члан 10. 
 

  Утврђује се рачун финансирања општине Петровац на Млави за 2016. годину у износу од 4.596.418,53 динара, и то: 
 

Редни 
број 

Назив План за 2016 
Остварење  

у 2016 
% 

 1 2 3 4 5 
I Примања од задуживања    

II 
Примања од продаје  
финансијске имовине 

-/- -/- -/- 

III 
Неутрошена средства 
 из претходних година 

48.072  48.015 99,88 

IV 
Издаци за набавку финансијске  
имовине (за набавку домаћих 
 хартија од вредности) 

   

V Издаци за отплату главнице дуга  44.350  43.418  97,89 
VI Нето финансирање(I+III)-(IV+V)     3.722     4.596  

 
ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 11 

 
 Укупни расходи и издаци Буџета, укључујући расходе и издатке сопствених прихода   корисника   средстава   Буџета   
општине Петровац на Млави у 2016. години, извршени по eкономској класификацији и извору финансирања: 

Екон. 
Клас. 

ОПИС 
Сред.из 
Буџета 

Средства из 
републике 

Сред.из 
ост.извора 

Укупна 
Средства 

1 2 3  4 5 

411 
ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

143.475.500,99 7.559.800,11  151.035.301,10 

412 
СОЦ.ДОПРИН. НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

   25.719.860,90 1.377.014,61       2.040,00 27.098.915,51  

413 
НАКАНАДЕ У НАТУРИ 
месечна карта) 

630.796,48         98.150,00 728.946,48 

414 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА  
ЗАПОСЛЕНИМА 

1.765.320,04 52.542,08 8.800,00 1.826.662,12 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ     4.898.626,82  2.136.778,65 7.035.405,47 
416 НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ 1.460.044,47   1.460.044,47 
41  177.950.149,70 8.989.356,80 2.245.768,65 189.185.275,15 

421 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
(струја,телеф.вода,осиг.)  

36.118.613,56   140.654.86 1.299.309,82 37.558.578,24 

422 ТРОШКОВИ  СЛ.ПУТОВАЊА   17.036.908,65  582.569,00 17.619.477,65 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  33.491.098,23 381.461,93 529.348,33 34.401.908,49 

424 
СПЕЦ.УСЛУГЕ 
(геод.,анал.воде,мртвоз.,прост.пл.) 

8.435.565,74  763.981,74 9.199.546,88 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 80.355.110,26  526.239,87 80.881.350,13 
426 МАТЕРИЈАЛ 16.360.032,43 91.910,46 6.543.811,62 22.995.754,51 
42  191.797.328,87 614.027,25 10.243.260,38 202.654.616,50 

441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 6.135.202,40   6.135.202,40 
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА     
44  6.135.202,40   6.135.202,40 

463 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ  
НИВОИМА ВЛАСТИ 

109.252.944,20  7.008.000,00 116.260.944,20 
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464 ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ 4.199.859,20   4.199.859,20 
465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 15.108.614,93   15.108.614,93 
46  128.561.418,33  7.008.000,00 135.569.418,33 

472 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
 ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

16.712.497,22   16.712.497,22 

47  16.712.497,22   16.712.497,22 

481 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

64.562.891,52   64.562.891,52 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 716.192,26  50.563,12 766.755,38 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДА 25.757.792,73   25.757.792,73 
484 САНАЦИЈА 20.893.741,00   20.893.741,00 
48  111.930.617,51  50.563,12 111.981.180,63 

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 1.200.792,46   1.200.792,46 
49  1.200.792,46   1.200.792,46 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 121.953.374,91   121.953.374,91 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4.060.122,63  214.730,00 4.274.852,63 
513 ОСТАЛА ИНВЕСТ.УЛАГАЊА 14.850,00   14.850,00 
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 709.651,28   709.651,28 
51  126.737.998,82   126.952.728,82 

611 ОТПЛАТА КРЕДИТА 41.086.330,35   41.086.330,35 
614 ЛИЗИНГ      2.332.072,73       2.332.072,73  
61  43.418.403,08   43.418.403,08 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

 
Завршни рачун Буџета општине Петровац на Млави садржи: 
1) Биланс стања на дан 31.12.2016. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
5) Извештај о извршењу Буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2016-ој години. 
7) Извештај о коришћењу средстава из текућe и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
8) Преглед  извршених отплата кредита усаглашеним са информацијама  
      у извештајима о новчаним токовима у 2016-ој години. 
9) Извештај о гаранцијама датим у току 2016.год. 

       10)   Извештај о ванбилансној евиденцији 
       11)   Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016-у годину. 

 
Члан 13. 

 
 Извештај о извршењу Одлуке о Буџету општине Петровац на Млави за 2016. годину је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
 

 Одлуку о завршном рачуну Буџета општине за 2016. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2016. ,године доставити Управи за 
трезор, најкасније до 15. јуна 2016. године. 

Члан 15. 
 

 Ову одлуку о завршном рачуну општине Петровац на Млави објавити у "Службеном гласнику општине Петровац на Млави". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
 

Број: 020-136/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 
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2. 
 На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/14-др.закон и 101/16), 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, 
68/2015, 103/15 и 99/16) и члана 20. Статута општине 
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на 
Млави", бр. 1/15-пречишћен текст, 3/17),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донелa је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У  Одлуци о буџету општине Петровац на Млави за 
2017. годину, бр. 020-427/2016-02 од 23.12.2016. године, врше 
се повећања и смањења укупног прихода и расхода   
 

 Члан 2. 
 
 У билансном делу буџета у делу прихода врше се 
следеће измене: 
 Повећати позиције које постоје у Одлуци о буџету за 
2017.годину 
 Облик прихода 733150 –Текући наменски 
трансфери,у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
општина                                                      
износ од ...........................................................      435.380.086,30     
замењује се износом од ..............................         437.900.086,30    
 
РАСХОДИ: 
У делу буџета распоред расхода по корисницима и ближим 
наменама врше се следеће измене повећања расхода: 

 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 15- Опште јавне услуге;Фун.кл.130 
Позиција 50/0 ПА 0001  Текуће поправке и одржавање 
износ од................................................................      9.250.000,00 
замењује се износом од ...................................      10.390.000,00 
 
Глава 4.01;ПРОГРАМ 9- Основно образовање и васпитање ; 
Функ.кл.912 Позиција 98/0 ПА 0001 

 
006 ОШ Јован Шербановић-Рановац 
Конто 421000 Стални трошкови 
износ од..................................................................    1.445.000,00 
замењује се износом од .....................................      1.695.000,00 

 
Конто 423000 Услуге по уговору 
износ од..................................................................       390.000,00 
замењује се износом од .....................................         440.000,00 
 
Конто 424000 Специјализоване услуге 
износ од..................................................................       100.000,00 
замењује се износом од .....................................         190.000,00 
 
009 ОШ М.Букумировић Букум- Шетоње  
Конто 416000 Јубиларне награде 
износ од.................................................................        492.500,00 
замењује се износом од ....................................          627.500,00 
 
010 СШ Младост-Петровац 
Конто 485000 Остале накнаде штете 
износ од..................................................................                  0,00 
замењује се износом од .....................................         149.691,44 
 
4.01  ПРОГРАМ 0701- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА; ПА 0002; Функ.кл.451 
Позиција 83/0 ПА 0002  Текуће поправке и одржавање 
износ од................................................................    41.200.000,00 
замењује се износом од ...................................      43.800.000,00 
 

 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 0901- Социјална и дечија заштита; 
Функ.кл.090 
Позиција 36/0 ПА 0001  Трансфери осталим нивоима власти 
износ од................................................................      8.500.000,00 
замењује се износом од ...................................      13.493.121,30 
 
Позиција 38/0 ПА 0002  Зграде и грађевински објекти 
износ од................................................................      4.500.000,00 
замењује се износом од ...................................        6.000.000,00 
 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 06502; ПРОГРАМ 15- Опште јавне 
услуге -избеглице; Функ.кл.133 
Позиција 62/0 ПА 0001  Дотације осталим непрофитним 
институцијама 
износ од................................................................      5.983.866,67 
замењује се износом од ...................................        8.503.866,67 
 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 12; Здравствена заштита; Функ.кл.700 
Позиција 95/0 ПА 0001  Дотације организацијама обавезног 
соц.осигурања 
износ од................................................................      7.951.184,00 
замењује се износом од ...................................        8.851.184,00 
 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 14; Развој спорта и омладине; 
Функ.кл.810 
Позиција 96/0 ПА 0001  Дотације невладиним организацијама 
износ од................................................................    31.700.000,00 
замењује се износом од ...................................      34.700.000,00 
 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 1101- УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ; ПР 1101; Функ.кл.620 
 
Позиција 91/0 ПР 1101-17  Зграде и грађевински објекти –
Путна мрежа у општини Петровац на Млави 
износ од..................................................................                  0,00 
замењује се износом од .....................................      2.320.000,00 
 
Глава 4.02 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ; ПРОГРАМ 8- 
Предшколско образовање и васпитање ;Функ.кл.911 
Позиција 104/0 ПА 0001  Награде запосленима и остали 
посебни расходи 
износ од................................................................         910.000,00 
замењује се износом од ...................................        1.176.811,00 
 
Глава 4.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА; ПРОГРАМ 13- развој 
културе и и информисања ;Функ.кл.820 
Позиција 123/0 ПА 0001  Услуге по уговору 
износ од................................................................         572.000,00 
замењује се износом од ...................................           622.000,00 
 
Глава 4.05 Месне заједнице; ПРОГРАМ 15- опште јавне услуге 
управе;  
Функ.кл.160 Позиција 152/0 ПА 0002 
 
012 МЗ Бистрица 
Конто 423000 Услуге по уговору 
износ од.................................................................        100.000,00 
замењује се износом од ....................................          280.000,00 
 
028 МЗ Манастирица 
Конто 425000 Текуће поправке и одржавање 
износ од.................................................................        550.000,00 
замењује се износом од ....................................          820.000,00 
029 МЗ Мелница 
 
Конто 425000 Текуће поправке и одржавање 
износ од.................................................................        800.000,00 
замењује се износом од ....................................          905.000,00 
034 МЗ Шетоње 
 
Конто 425000 Текуће поправке и одржавање 
износ од.................................................................     1.210.000,00 
замењује се износом од ....................................       1.548.000,00 
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035 МЗ Стамница  
Конто 423000 Услуге по уговору 
износ од.................................................................        200.000,00 
замењује се износом од ....................................          240.500,00 
040 МЗ В.Поповац 
 
Конто 421000 Стални трошкови 
износ од..................................................................       100.000,00 
замењује се износом од .....................................         140.000,00 
 
Конто 425000 Текуће поправке и одржавање 
износ од..................................................................       491.000,00 
замењује се износом од .....................................         510.000,00 
 
043 МЗ Витовница 
Конто 482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 
износ од.................................................................            5.000,00 
замењује се износом од ....................................              9.000,00 
 
046 МЗ Ждрело 
Конто 426000 Материјал 
износ од.................................................................            5.000,00 
замењује се износом од ....................................            15.000,00 
 
Конто 482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 
износ од.................................................................            1.000,00 
замењује се износом од ....................................              2.000,00 
 
Глава 4.08 КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР; ПРОГРАМ 13- 
Развој културе и информисања ;Функ.кл.820 
 
Позиција 163/0 ПА 0004  Стални трошкови 
износ од................................................................      2.000.000,00 
замењује се износом од ...................................        2.055.000,00 
 
Позиција 165/0 ПА 0004  Услуге по уговору 
износ од................................................................      2.370.000,00 
замењује се износом од ...................................        2.465.100,00 
 
Смањити позиције које постоје у Одлуци о буџету за 
2017.годину 
 
РАСХОДИ 
У делу буџета распоред расхода по корисницима и ближим 
наменама врше се следеће измене смањења расхода  
 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 15- Опште јавне услуге;Фун.кл.130 
Позиција 49/0 ПА 0001  Специјализоване услуге 
износ од................................................................      7.100.000,00 
замењује се износом од ...................................        5.960.000,00 
 
Глава 4.01  ПРОГРАМ 0901- Социјална и дечија заштита;  
ПА 0001; Функ.кл.090 
Позиција 234/0 ПА 0008  Текући трансфер 
износ од................................................................      4.993.121,30 
замењује се износом од ...................................                      0,00 
 

Глава 4.01  ПРОГРАМ 0701- Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре;Функ.кл.451 
Позиција 85/0 ПР 0701-15  Зграде и грађевински објекти-
Рановац 
износ од..................................................................    8.500.000,00 
замењује се износом од .....................................                    0,00 
 

Глава 4.01  ПРОГРАМ 1101- УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ; ПР 1101; Функ.кл.620 
Позиција 91/0 ПР 1101-01  Зграде и грађевински објекти ПГР 
износ од..................................................................    2.500.000,00 
замењује се износом од .....................................                    0,00 
 

Глава 4.01;ПРОГРАМ 9- Основно образовање и васпитање ; 
Функ.кл.912 Позиција 98/0 ПА 0001 
006 ОШ Јован Шербановић-Рановац 
Конто 422000 Трошкови путовања 
износ од..................................................................    6.400.000,00 
замењује се износом од .....................................      6.390.000,00 
 

Конто 426000 Материјал 
износ од..................................................................       570.000,00 
замењује се износом од .....................................         500.000,00 
 
Конто 512000 Машине и орема 
износ од..................................................................       500.000,00 
замењује се износом од .....................................         190.000,00 
 
009 ОШ М.Букумировић Букум- Шетоње  
Конто 422000 Трошкови путовања 
износ од..................................................................    4.054.886,00 
замењује се износом од .....................................      3.919.886,00 
 
010 СШ Младост-Петровац 
Конто 421000 Стални трошкови 
износ од................................................................    13.185.000,00 
замењује се износом од ...................................      13.035.308,56 
 
Глава 4.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА; ПРОГРАМ 13- развој 
културе и и информисања ;Функ.кл.820 
Позиција 117/0 ПА 0001  Накнаде у натури 
износ од................................................................           50.000,00 
замењује се износом од ...................................                      0,00 
 
Глава 4.02 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ; ПРОГРАМ 8- 
Предшколско образовање и васпитање ;Функ.кл.911 
Позиција 102/0 ПА 0001  Накнаде у натури 
износ од................................................................         384.811,00 
замењује се износом од ...................................           118.000,00 
 
Глава 4.05 Месне заједнице; ПРОГРАМ 15- опште јавне услуге 
управе ; Функ.кл.160 Позиција 152/0 ПА 0002 
 
029 МЗ Мелница 
Конто 424000 Специјализоване услуге 
износ од.................................................................          80.000,00 
замењује се износом од ....................................              6.000,00 
 
Конто 512000 Машине и опрема 
износ од.................................................................          63.000,00 
замењује се износом од ....................................            32.000,00 
 
034 МЗ Шетоње 
Конто 423000 Услуге по уговору 
износ од.................................................................          66.000,00 
замењује се износом од ....................................            61.000,00 
 
Конто 424000 Специјализоване услуге 
износ од.................................................................        160.000,00 
замењује се износом од ...................................           120.000,00 
 
Конто 426000 Материјал 
износ од.................................................................          10.000,00 
замењује се износом од .....................................                    0,00 
       
Конто 482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 
износ од.................................................................          20.000,00 
замењује се износом од ....................................            15.000,00 
 
Конто 483000 Новчане казне и пенали 
износ од.................................................................          20.000,00 
замењује се износом од ....................................                     0,00 
 
Конто 512000 Машине и опрема 
износ од.................................................................        100.000,00 
замењује се износом од ....................................            72.000,00 
 
035 МЗ Стамница 
Конто 421000 Стални трошкови 
износ од.................................................................        110.000,00 
замењује се износом од ....................................          108.000,00 
 
Конто 426000 Материјал  
износ од.................................................................          50.000,00 
замењује се износом од ....................................            15.000,00 
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Конто 482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 
износ од.................................................................          40.000,00 
замењује се износом од ....................................            36.500,00 
 
040 МЗ В.Поповац 
Конто 423000 Услуге по уговору 
износ од.................................................................        350.000,00 
замењује се износом од ....................................          330.000,00 
 
Конто 424000 Специјализоване услуге 
износ од................................................................           34.000,00 
замењује се износом од ...................................               2.000,00 
 
Конто 482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 
износ од.................................................................          11.000,00 
замењује се износом од ....................................              4.000,00 
 
043 МЗ Витовница 
Конто 423000 Услуге по уговору 
износ од.................................................................        130.000,00 
замењује се износом од ....................................          126.000,00 
 
046 МЗ Ждрело 
Конто 424000 Специјализоване услуге 
износ од.................................................................        180.000,00 
замењује се износом од ....................................          170.000,00 
 
Конто 483000 Новчане казне и пенали 
износ од.................................................................          10.000,00 
замењује се износом од ....................................              9.000,00 
 
Глава 4.08 КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР; ПРОГРАМ 13- 
Развој културе и информисања ;Функ.кл.820 
 
Позиција 159/0 ПА 0004 Накнаде у натури 
износ од................................................................           27.000,00 
замењује се износом од ...................................             11.900,00 
 
Позиција 162/0 ПА 0004  Награде запосленима и остали 
посебни расходи 
износ од................................................................           50.000,00 
замењује се износом од ...................................                      0,00 
 
Позиција 167/0 ПА 0004  Текуће поправке и одржавање 
износ од................................................................         571.000,00 
замењује се износом од ...................................           551.000,00 
 
Позиција 168/0 ПА 0004  Материјал 
износ од................................................................         710.000,00 
замењује се износом од ...................................           645.000,00 
 

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

Члан 4. 
 
              Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-137/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
3. 
 На основу члана 7. и 8. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћени текст, 3/17) и члана 7. Одлуке о 
установљењу награде "4. јун" општине Петровац ("Општински 
службени гласник", бр. 7/05),  

 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ НАГРАДА "ЧЕТВРТИ ЈУН" У ОПШТИНИ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком додељују се награде "4. јун", као 
посебан вид друштвеног признања за постигнуте резултате и 
достигнућа у свим областима стваралаштва и рада од општег 
значаја за унапређење и развој општине Петровац на Млави. 
  

Члан 2. 
 
 Наградe "4. јун" у виду  ПОВЕЉЕ  додељују се: 
 
1. Дарку Глишићу, председнику Извршног одбора Српске 
напредне странке, за допринос развоју Општине Петровац на 
Млави; 
2. Основној школи "Мирослав Букумировић Букум" Шетоње, за 
180 година постојања; 
3. Дејану Савићу, директору огранка ЕД Пожаревац, за 
допринос у развоју енергетског снабдевања у Општини 
Петровац на Млави; 
4. Милораду Бакаловићу, генералном директору ПЗП 
Пожаревац, за допринос развоју Општине Петровац на Млави. 
 

Члан 3. 
 
 Награде "4. јун" у виду  ПРИЗНАЊА  додељују се: 
 
1. Месној заједници Мало Лаоле, за ангажовање и допринос у 
изградњи водовода у насељу Мало Лаоле; 
2. Фудбалском клубу Манастирица, за тридесетогодишњи 
успешан рад и освојено прво место у општинској лиги; 
3. Фудбалском клубу "Задругар" Табановац, за допринос 
развоју спорта у Општини Петровац на Млави; 
4. Дому здравља Петровац на Млави, за дугогодишњи 
успешан рад. 

Члан 4. 
 

Награде "4. јун" у виду  ПРИЗНАЊА СА НОВЧАНОМ 
НАГРАДОМ  додељују се: 

 
1. Мирославу Живадиновићу, бившем раднику Културно-
просветног центра, за дугогодишњи допринос у раду 
петровачког позоришта "Бата Булић"; 
2. Радету Поповићу, раднику ЈКП "Паркинг сервис", за 
истакнут рад и значајан допринос успеху предузећа; 
3. Александри Стевић, медицинској сестри у установи 
"Гвозден Јованчићевић" у Великом Поповцу, за 
тридесетогодишњи успешан рад; 
4. Невенки Богић, благајнику у Средњој школи "Младост", за 
истакнут и предан рад; 
5. Оливери Станисављевић, раднику Предшколске установе 
"Галеб", за дугогодишњи  предан рад; 
6. Александру Миленковићу из Шетоња, за освојено прво 
место на републичком такмичењу у боди билдингу и 
вицешампионску титулу на балканском такмичењу; 
7. Верици Димитријевић, раднику Општинске управе, за 
дугогодишњи истакнут рад; 
8. Малиши Бранковићу, раднику Општинске управе, за 
дугогодишњи предан рад; 
9. Снежани Степановић, раднику Општинске управе, за 
дугогодишњи предан рад; 
10. Раници Лепојевић, бившем раднику Општинске управе, за 
дугогодишњи предан рад. 
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Члан 5. 
  
 Добитницима ће се награде у виду повеље, признања 
и признања са новчаном наградом уручити на Свечаној 
седници Скупштине општине Петровац на Млави. 
 Добитницима признања са новчаном наградом, 
физичким лицима, додељује се новчана награда  у износу од 
30.000,00 динара. 

  Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 Одлуку доставити: Рачуноводству Општинске управе 
и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-138/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
4. 
 На основу члана 7. и 8. Статута општине Петровац на 
Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћени текст, 3/17) и члана 4. и 9. Одлукe o 
установљeњу награде "ДРАГУТИН ТОМАШЕВИЋ" ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/11),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ НАГРАДE "ДРАГУТИН ТОМАШЕВИЋ"   

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком додељујe се наградa "ДРАГУТИН 
ТОМАШЕВИЋ", као посебан вид друштвеног признања за 
постигнуте резултате и достигнућа у области спорта.  
 

Члан 2. 
 
 Награда  "ДРАГУТИН ТОМАШЕВИЋ"  додељујe се: 
 СЛОБОДАНУ БРАНКОВИЋУ, директору Атлетског 
савеза Србије, за дугогодишњи допринос афирмацији и 
развоју атлетике. 

Члан 3. 
  
 Добитнику ће се награда уручити на Свечаној 
седници Скупштине општине Петровац на Млави. 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-139/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
5. 

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним 
предузећима ("Служебени гласник РС", бр. 15/16) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст, 3/17), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на 
седници одржаној 06.06.2017. године, донела је 
  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 
 Усваја се тромесечни извештај о реализацији 
годишњег програма пословања  ЈКП "Паркинг сервис" 
Петровац на Млави за 1. тромесечје 2017. године.  
 

II 
 
 Решење доставити: ЈКП "Паркинг сервис" 
Петровац на Млави, Надзорном одбору ЈКП "Паркинг 
сервис" и архиви Скупштине општине Петровац на 
Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-140/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним 
предузећима ("Служебени гласник РС", бр. 15/16) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 
1/15-пречишћен текст, 3/17), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на 
седници одржаној 06.06.2017. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
 Усваја се тромесечни извештај о реализацији 
годишњег програма пословања  КЈП "Извор" Петровац 
на Млави за 1. тромесечје 2017. године.  
 

II 
 
 Решење доставити: КЈП "Извор" Петровац на 
Млави, Надзорном одбору КЈП "Извор" и архиви 
Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-141/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
7. 

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, 93/12, 83/16 и 104/16-др.закон) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави (''Службени 
гласник општине Петровац на Млави“, број 1/15- прешишћен 
текст, 3/17), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 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 



 
 

07. 06. 2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ               Број 4 - страна 10 

 

 

-  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  -  
 

 

 

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, Одлуци о изменама 
Одлуке о комуналним таксама, број 020-205/2015-02 од 
24.12.2015. године,  Одлуци о изменама Одлуке о 
комуналним таксама, број 020-69/2016-02 од 04.04.2016. 
године и Одлуци о измени и допуни Одлуке о комуналним 
таксама, број 020-68/2017-02 од 23.03.2017. године, врше се 
следеће измене и допуне, и то: 
 У Тарифи комуналних такси, у Тарифном броју 1. 
тачка 6. мења се и иста гласи: 
 
6. 

- за заузимање простора јавне површине за потребе  
извођења грађевинских и других радова плаћа се 
 комунална такса по метру квадратном дневно............... 150,00 
- за раскопавање коловоза и тротоара плаћа 
 се такса по метру квадратном дневно............................. 300,00 
- за раскопавање пуног земљишта ван  
асфалтног застора и јавних зелених 
површина по квадратном метру дневно........................... 150,00 
- за раскопавање јавних површина по дужном метру........ 21,00                                     

 
Члан 2. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-142/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
8. 
 На основу члана 29. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), члана 2. став 3. Уредбе о 
критеријумима доношења акта о мрежи предшколских установа 
и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', број 
80/10) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави, 
(''Службени гласник општине Петровац на Млави'', број 1/15-
пречишћен текст, 3/17), 
  Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 06.06.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред 
предшколских установа на територији општине Петровац на 
Млави (у даљем тексту: мрежа предшколских установа). 
 

Члан 2. 
 
 На територији општине Петровац на Млави делатност 
предшколског васпитања и образовања обавља Предшколска 
установа ''Галеб'' Петровац на Млави, ул. Извидничка, бр. 17.  
 

Члан 3. 
 
 Мрежу Предшколске установе ''Галеб'' Петровац на 
Млави, чине: 
- објекат Предшколске установе у седишту, 
- издвојени објекти установе, 
- простори у основним школама (издвојена одељења при 

школама). 
 
 

Члан 4. 
 

Предшколску установу ''Галеб'' Петровац на Млави, 
чини још 2 издвојена објекта у Великом Лаолу и Шетоњу и 13 
издвојених одељења деце предшколског узраста смештених у 
просторијама основних школа и то: ОШ „Јован Шербановић“ у 
Рановцу, Кладурову и Манастирици, ОШ „Бата Булић“ у 
Лопушнику и Великом Поповцу, ОШ „Жарко Зрењанин“ у 
Бистрици, ОШ „Ђура Јакшић“ у Орешковици, ОШ „Света 
Михајловић“ у Буровцу, Табановцу и Бусуру, ОШ „Брана 
Пауновић“ у Рашанцу, Каменову и ОШ „Мирослав 
Букумировић-Букум“ у Ћовдину. 

 
Члан 5. 

 
 Предшколска установа у објектима и просторијама 
које користи у оквиру своје делатности развија и остварује 
програме предшколског васпитања и образовања, и то: 
- програм неге и васпитања деце узраста до 3 године 

старости, 
- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 

године до припремног предшколског програма, 
- припремни предшколски програм, 
- посебне и специјализоване програме. 

 
Члан 6. 

 
Програм припреме деце пред полазак у основну 

школу, у оквиру предшколског васпитања и образовања, траје 
четири сата дневно, најмање девет месеци. 

 

Члан 7. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-143/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
9. 

На  основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15-пречишћен 
текст, 3/17), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 
Предшколске установе "Галеб" о измени и допуни Одлуке о 
покретању поступка верификације установе, која је усвојена 
на седници одржаној дана 23.05.2017. године под бројем 268. 

 
II 
 

 Решење ступа на снагу даном објављивања у 
''Службеном гласнику општине Петровац на Млави''. 

 
III 

 
 Решење  доставити: Предшколској установи "Галеб" 
Петровац на Млави, Управном одбору Предшколске установе 
"Галеб" и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-144/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 
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10. 
На основу члана 5. став 4. Закона о јавним путевима 

("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 
104/2013), члана 20. став 1. тачка 12. и члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/2016) и члана 20. Статута општине 
Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац на 
Млави", бр. 1/15-пречишћен текст, 3/17),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о критеријумима за категоризацију 
општинских путева и улица на територији општине Петровац 
на Млави, број 020-110/2017-02 од 27.04.2017. године, врши 
се следећа измена и допуна, и то: 
 
 -  у члану 3. ставу 3. након тачке 3. додаје се нова 
тачка 4. која гласи: 
 "4. Непосредно повезивање центара насеља у 
општини" 
  
 - у члану 3. став 4. мења се и гласи: 
  „Општински путеви који не задовољавају критеријуме 
из става 2. и 3. овог члана спадају у некатегорисане путеве, 
који ће бити ближе регулисани посебном општинском 
Одлуком у складу са Законом“. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Петровац на Млави“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-145/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
11. 

На основу члана 20. став 1. тачка 12. и 32. Закона о 
локалној самоуправи (»Сл.гласник РС« бр.129/07, 83/2014 - 
др.закон и 101/2016), члана 39. Закона о прекршајима ("Сл. 
гласник РС", број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-ОУС) и члана 20. 
став 1. тачка 6. Статута општине Петровац на Млави (»Сл. 
гласник општине Петровац на Млави« бр. 1/15-пречишћен 
текст, 3/17),  

Скупштина општине Петровац на Млави на седници 
одржаној 06.06.2017. године године, донелa је: 
 

ОДЛУКУ 
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се одређује појам, управљање, 
финансирање, заштита и одржавање некатегорисаних путева. 

 

Члан 2. 
 

 Некатегорисаним путем сматрају се све саобраћајне 
површине, доступне већем броју разних корисника, које се 
користе за одвијање свих или одређених видова саобраћаја, 
које су у својини општине и не испуњава прописане услове 
или критеријуме за категоризацију као јавни, односно 
општински пут, а на основу Одлуке коју доноси Скупштина 
општине у складу са Законом. 
 
 

Члан 3. 
 

На некатегорисаним путевима и као добра у општој 
употреби могу се стицати права коришћења, права 
службености и друга права одређена законом. 

 
Члан 4. 

 
Некатегорисани путеви, заједно са мрежом јавних 

путева (државних, општинских и улица) чине мрежу путева. 
 
II УПРАВЉАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
 

Члан 5. 
 

Делатност управљања некатегорисаним путевима 
обавља Одељење за планирање и развој општинске управе 
Петровац на Млави (у даљем тексту управљач). 
 

Члан 6. 
 

 Управљање некатегорисаним путевима у смислу ове 
Одлуке јесте: 

 
- одржавањe, заштитa и обезбеђивање услова за несметано 

одвијање саобраћаја; 
- евидентирање корисника саобраћајне површине и учешће 

возила, радних машина пољопривредне механизације у 
саобраћајном оптере-ћењу са гледишта димензионо и 
експлоатационих карактеристика; 

- организовање и обављање стручних послова на праћењу 
стања (проходност, заузећа, стабилност и друго), вођење 
евиденције, организовање стручног надзора и слично; 

- вршење послова заштите путева, односно забрана или 
ограничења  интервенција на путу и слично; 

- вршење јавних овлашћења, односно издавање дозвола и 
сагласности инвеститору за све радње на и поред 
некатегорисаног пута (изградња прикључка, постављање 
инсталација, рекламних паноа и друго); 

- поверавање радова на одржавању путева, 
- утврђивање испуњености услова, односно критеријума који 

су посебном општинском Одлуком дефинисани за 
општинске путеве и покретање иницијативе за 
проглашење некатегорисаног пута у општински. 

 
 У случајевима из става 1. овог члана, управљач је 
дужан да обавести писменим путем Општински орган управе 
надлежан за послове саобраћаја о тачном, потпуном и 
одређеном чињеничном стању. 
 

Члан 7. 
 

Финансирање одржавања и заштите некатегорисних 
путева обезбеђује се удруживањем средстава из буџета 
општине, месних заједница, заинтересованих предузећа и 
предузетника, средстава самодоприноса и других средстава. 

Критеријуме за висину финансирања и приоритете на 
пословима одржавања некатегорисаних путева утврђује 
Општинско веће на основу предлога годишњег плана који 
доноси управљач. 

Члан 8. 
 

 Послове одржавања некатегорисаних путева обавља 
управљач у сарадњи са Месним заједницама. 

Одржавање некатегорисаног пута представља 
обезбеђивање и очување дефинисаног саобраћајног профила 
пута заједно са заштитним појасом, са аспекта безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја. 

Саобраћајни профил некатегорисаног пута 
представља правоугаону површину ослобођену препрека кроз 
коју несметано могу саобраћати одређени видови превоза. 

Саобраћајни профил некатегорисаног пута се 
одређује у складу са чланом 6. став 1. тачка 2. и одређује га 
управљач. 
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Ширина заштитног путног појаса некатегорисаних 
путева у коме се не могу градити стамбене и друге зграде, 
копати бунари, септичке јаме, отварати депоније и друго, 
подизати засади који сметају проходности и прегледности 
пута износи 3м са обе стране пута гледано од спољних ивица 
саобраћајног профила. 

Управљач у сарадњи са месним заједницама дужни 
су да обезбеде трајно, непрекидно и квалитетно одржавање 
некатегорисаних путева.  

О стању пута и потреби интервенције на путу, Савет 
месне заједнице обавештава управаљача и надлежну 
општинску инспекцију. 

Члан 9. 
 

Сопственици односно корисници земљишта које се 
граничи са некатегорисаним путевима дужни су да: 

 
1. уредно одржавају постојеће путне канале за одвод 

површинских вода, 
2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле, 
3. уредно секу и на други начин уклањају дрвеће, шибље и 

друго растиње из саобраћајног профила пута и заштитног 
појаса, које смета проходности пута, прегледности и на 
други начин угрожава безбедност саобраћаја. 

 
 За радове из става 1. овог члана управљач пута, у 
сарадњи са Месном заједницом, је дужан да изда услове за 
конкретне случајеве (начин одржавања канала, величине 
пропуста, ширина и висина слободног профила пута у коме не 
сме бити растиња, начин, обим и приоритете извођења 
радова и сл.) у складу са прописима, плановима и пројектима 
(ако постоје), као и да обезбеди стручан надзор. 
 Уколико сопственик односно корисник не поступи по 
налогу управљача пута односно саобраћајног инспектора, 
управљач пута ангажује надлежно јавно предузеће или друго 
правно лице да изврши потребне радове, а трошкови 
извођења радова падају на терет сопственика односно 
корисника. 
 Уколико сопственици из става 1. овог члана нису из 
оправданих разлога (потврђених од стране Месне заједнице) 
у могућности да изврше послове из истог става, управљач 
пута је дужан да те послове организује на други начин. 
 

Члан 10. 
 

На некатегорисаним путевима могу се: 
- постављати електроводови, водовод, канализација, 

топловод, телекому-никациони и слични водови и објекти,  
- градити прикључак прилазног пута,  
- постављати рекламне табле, рекламни панои и други 

натписи. 
 
 За радње из става 1. овог члана инвеститор је дужан 
да прибави сагласност од управљача која обавезно садрже 
саобраћајно-техничке услове. 
 Управљач је дужан да обезбеди контролу извођења 
радова из става 1. овог члана. 
 

Члан 11. 
 

Ради спречавања угрожавања стабилности пута и 
обезбеђења услова за несметано одвијање саобраћаја, 
забрањено је: 
1. заузимање некатегорисаних путева и извођење било 

каквих радова на њима који нису у вези са, одржавањем и 
заштитом пута или постављањем водова и другог сходно 
члану 10. ове Одлуке; 

2. просипање, бацање и остављање било каквих предмета, 
материјала и смећа на путу; 

3. испуштање отпадних и других вода на пут; 
4. спречавање отицања воде са путног земљишта, а посебно 

из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање 
даљег отицања ка њиховим реципиентима; 

5. орање и извођење других пољопривредних радова на 
банкинама и косинама у путном појасу; 

6. паљење траве и другог растиња на путу као и отпадних 

предмета и материјала; 
7. пуштање стоке на пут без надзора, напајање и напасање 

стоке на путу; 
8. вучење предмета на путу и пуштање низ стране усека, 

засека и насипа  дрвене грађе, камена, плугова и 
друго; 

9. наношење блата возилима са суседних парцела 
(обрадивих површина, шумских парцела и др.) на 
некатегорисани пут; 

10. остављање возила којим се омета коришћење пута; 
11. свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити 

пут или ометати одвијање саобраћаја.  
 

Члан 12. 
 
 На местима међусобног укрштања некатегорисаног 
пута са јавним путем управљач дефинише зоне потребне 
прегледности у складу са прописима. 
 У зонама потребне прегледности забрањено је 
подизати засаде, ограде, и дрвеће, постављати постројења и 
уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које 
ометају прегледности пута. 

 
Члан 13. 

 
 Ако се некатегорисани пут налази у таквом стању да 

се на њему не може одвијати саобраћај уопште или се не 
може одвијати саобраћај појединих врста возила, или ако би 
саобраћај појединих врста возила наносио штету путу, 
његовом делу или путном објекту, или ако се радови на 
одржавању пута не могу извести без обустављања саобраћаја 
или други разлози безбедности саобраћаја и заштите пута то 
захтевају, орган управе надлежан за послове саобраћајне 
инспекције може, на предлог управљача некатегорисаног 
пута, органа управе надлежног за послове саобраћаја, органа 
унутрашњих послова надлежног за безбедност саобраћаја и 
правног или физичког лица којем је поверено одржавање пута, 
да забрани саобраћај за све или за поједине врсте возила на 
целом путу, његовом делу или путном објекту. 

 Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном путу, 
његовом делу или путном објекту може бити само 
привремена, а забрана саобраћаја за поједине врсте возила 
на некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту 
може бити привремена или стална. 

 Забрана саобраћаја мора се објавити на погодан 
начин и означити одговарајућим саобраћајним знацима, као и 
другим потребним мерама обезбеђења. 
 

Члан 14. 
 

 Правна и физичка лица који обављају привредну 
делатност (експлоатација дрвета, камена, минерала, 
ремонтовање теретних возила, производња и др.) и правна и 
физичка лица за чије потребе при изградњи и реконструкцији 
стамбених и пословних објеката се користи некатегорисани 
пут за саобраћај теретних и специјалних возила, дужни су 
сразмерно саобраћајном и осовинском оптерећењу пута да 
обезбеде финансијска средства за одржавање путева, као и 
изградњу и реконструкцију истих. 
 

Члан 15. 
 
 На некатегорисаним путевима чија је ширина 
саобраћајног профила мања од 5м морају се обезбедити 
проширења за мимоилажење и обилажење возила, радних 
машина и пољопривредне механизације на растојању од 
највише 500м.  

III НАДЗОР 
 

Члан 16. 
 

 Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке и 
других аката који се односе на некатегорисане путеве врши 
општински саобраћајни инспектор. 
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Члан 17. 
 

 У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни 
инспектор има право и дужност да проверава: 

 
1. радове на одржавању и заштити, некатегорисаних путева и 

путних објеката; 
2. техничку и другу документацију везано за све радове на 

некатегорисаном путу, 
3. стање пута и да ли се правилно и редовно спроводе 

прописане мере заштите пута.  
 

Члан 18. 
 
 У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни 
инспектор овлашћен је да: 
1. забрани, односно обустави извршење радова на 

некатегорисаном путу који се изводе противно законским 
прописима, техничким нормативима и стандардима; 

2. нареди отклањање недостатака на некатегорисаном путу 
који угрожавају стабилност пута и безбедност саобраћаја; 

3. нареди обустављање радова који се изводе у непосредној 
близини некатегорисаног пута, а који могу довести у 
питање стабилност пута и безбедност саобраћаја; 

4. нареди предузимање мера за обезбеђење 
некатегорисаног пута и по потреби забрани привремено 
саобраћај за сва возила или поједине категорије возила 
која због своје укупне тежине, димензија и других 
техничких својстава, могу да нанесу штету 
некатегорисаном путу или угрозе безбедност саобраћаја;  

5. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен 
прописима. 

Члан 19. 
 

 Против решења саобраћајног инспектора може се 
изјавити жалба Општинском већу општине Петровац на 
Млави у року од 8 дана од дана достављања решења. 

 Жалба из става 1. овог члана не одлаже извршење 
решења којима се: 
 

1. забрањује, односно обустављају радови; 
2. привремено забрањује саобраћај за сва возила или 

саобраћај за поједине категорије возила; 
3. наређује отклањање недостатака који угрожавају 

стабилност некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја.  
 

IV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 
  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога 
привредно друштво, односно друго правно лице, ако: 
1. не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање 

некатегорисаних путева (члан 8. став 6. ове Одлуке); 
2. поступа супротно одредбама члана 9. став 1. тачке од 1. 

до 3. ове Одлуке; 
3. се не придржава саобраћајно-техничких услова из 

сагласности (члан 10. став 2. ове Одлуке); 
4. подиже стамбене и друге зграде, копа бунаре, септичке 

јаме, отвара депоније и друго, подиже засаде који сметају 
проходности и прегледности пута (члан 8. став 5. ове 
Одлуке); 

5. поступа супротно одредбама члана 11. ове Одлуке; 
6. не поступа у складу са одредбама члана 12. ове Одлуке. 
  Новчаном казном од 15.000,00 динара издавањем 
прекршајног налога казниће се одговорно лице у правном 
лицу. 

Члан 21. 
 

 Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога 
предузетник, ако: 

 
 
 

1. не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање 
некатегорисаних путева (члан 8. став 6. ове Одлуке); 

2. поступа супротно одредбама члана 9. став 1. тачке од 1. 
до 3. ове Одлуке; 

3. се не придржава саобраћајно-техничких услова из 
сагласности (члан 10. став 2. ове Одлуке); 

4. подиже стамбене и друге зграде, копа бунаре, септичке 
јаме, отвара депоније и друго, подиже засаде који сметају 
проходности и прегледности пута (члан 8. став 5. ове 
Одлуке); 

5. поступа супротно одредбама члана 11. ове Одлуке; 
6. не поступа у складу са одредбама члана 12. ове Одлуке. 

 

Члан 22. 
 

  Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног 
налога физичко лице ако: 
 
1. поступа супротно одредбама члана 9. став 1. тачке од 1. 

до 3. ове Одлуке; 
2. се не придржава саобраћајно-техничких услова из 

сагласности (члан 10. став 2. ове Одлуке); 
3. подиже стамбене и друге зграде, копа бунаре, септичке 

јаме, отвара депоније и друго, подиже засаде који сметају 
проходности и прегледности пута (члан 8. став 5. ове 
Одлуке); 

4. поступа супротно одредбама члана 11. ове Одлуке; 
5. не поступа у складу са одредбама члана 12. ове Одлуке; 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
«Службеном гласнику општине Петровац на Млави». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-146/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

12. 
 На основу члана 52. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 20. став 1. 
тачка 9. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави, бр. 1/15 - пречишћен 
текст, 3/17), а на предлог Комисије за избор и именовања, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 06.06.2017. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ  В.Д. ДИРЕКТОРА  
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИЗВОР“  

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

I 
 

 Миленку Вићентијевићу, дипломираном машинском 
инжењеру из Великог Поповца, престала је дужност в.д. 
директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на 
Млави, због истека мандата.  
 

II 
 

         Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Петровац на Млави“. 
 

III 
  

 Решење доставити: Миленку Вићентијевићу, 
Надзорном одбору Комуналног јавног предузећа „Извор“ 
Петровац на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на 
Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-147/2017-02 
Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 
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13. 
 На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 20. став 1. 
тачка 9. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави, бр. 1/15 - пречишћен 
текст, 3/17), а на предлог Комисије за спровођење Конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је оснивач општинa 
Петровац на Млави, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИЗВОР“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

I 
 
 Миленко Вићентијевић, дипломирани машински 
инжењер из Великог Поповца, именује се за директора 
Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави, на 
период од четири године. 

II 
 

 Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 
(осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном 
гласнику општине Петровац на Млави“. 
 

III 
 

 Ово решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење са образложењем објавити у „Службеном 
гласнику општине Петровац на Млави“ и на интернет 
страници општине Петровац на Млави. 

 
Образложење 

 
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен 
Статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Статутом општине Петровац на Млави, чланом 20. 
став 1. тачка 9. прописано је да Скупштина општине именује 
директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са 
законом. 

Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 23.03.2017. године, донела је Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Комуналног јавног 
предузећа „Извор“ Петровац на Млави и огласила Јавни 
конкурс за именовање директора Комуналног јавног 
предузећа „Извор“ Петровац на Млави. 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ 
бр. 30/2017, дневном листу „Данас“ и на интернет страници 
општине Петровац на Млави. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ . 
 Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, коју је 
именовала Скупштина општине Петровац на Млави на 
седници одржаној 23.12.2016. године. 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа је по истеку рока за подношење пријава, 
констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање 
директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на 
Млави, благовремено поднета једна пријава. На основу увида 
у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 
директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на 
седници одржаној 10.05.2017. године а у складу са одредбом 
члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила 
списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак 
за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ 
Петровац на Млави, и то: 
 

1. Миленко Вићентијевић, дипломирани машински 
инжењер из Великог Поповца. 

 

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа, 
спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из 
пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим 
разговором, извршила оцену стручне оспособљености, знања 
и вештина кандидата. 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу 
са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници одржаној 16.05.2017. године, утврдила 
резултате за кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о 
јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за 
избор директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ 
Петровац на Млави, на коју је уврстила кандидата који је 
испунио прописане услове за избор директора Комуналног 
јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави. 
 На основу достављене Ранг листе кандидата за 
избор директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ 
Петровац на Млави и Записника о спроведеном изборном 
поступку за избор директора Комуналног јавног предузећа 
„Извор“ Петровац на Млави, утврђен је предлог да се за 
директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на 
Млави, именује први кандидат са Ранг листе, Миленко 
Вићентијевић, дипломирани машински инжењер из Великог 
Поповца, на период од четири године. 
 На основу напред наведеног, Скупштина општине 
одлучила је као у диспозитиву решења. 
  Ово решење је коначно. 
 Поука о правном средству: Против овог решења није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор у року 
од 30 дана од дана достављања решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-148/2017-02 
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ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
14. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуптави 
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/2016) 
и члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15-пречишћени 
текст, 3/17), а на предлог Комисије за избор и именовањa,  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 06.06.2017. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

 И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
 ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА  
 

I 
  

 Образује се Радно тело за праћење и спровођење 
Локалног антикорупцијског плана општине Петровац на Млави  
(у даљем тексту: Радно тело). 
 

II 
 

 Радно тело има пет чланова, од којих је један 
председник.  

III 
 

 За председника и чланове Радног тела именују се: 
1. Дејан Живановић, пољопривредник из Бошњака, за 

председника; 
2. Марина Бачкић, инг. заштите животне средине из Великог 

Лаола, за члана; 
3. Анита Миладиновић, економиста из Малог Лаола, за 

члана; 
4. Јовица Симић, дипл. инг. саобраћаја из Табановца, за 

члана; 
5. Славица Савић, дипл. економиста из Петровца на Млави, 

за члана. 
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IV 

  

 Решење ступа на снагу даном објављивања у 
''Службеном гласнику општине Петровац на Млави''. 
 

V 
 

 Решење доставити: Именованом председнику и 
члановима Радног тела и архиви Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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Датум:06.06.2017. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

15. 
 На основу члана 219. става 4. Закона о здравственој 
заштити („Сл. гласник РС", бр. 107/2005 , 72/2009 - др. закон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 
93/2014, 96/15 и 106/15), тачке 64. став 2. Упуства о вођењу 
матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник 
РС", бр. 109/2009, 4/2010 - испр. 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 
94/2013), члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
(„Службени гласник општине Петровац н Млави ", бр. 1/15 - 
пречишћен текст, 3/17), а на предлог Комисије за избор и 
именовањa, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 06.06.2017. године, донела је 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА 
МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И 
УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 
 

I 
 

 У Решењу о одређивању доктора медицине за 
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти, број 020-
222/2015-02 од 24.12.2015. године и Решењу о измени 
Решења о одређивању доктора медицине за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти, број 020-
446/2016-02 од 23.12.2016. године, врше се следеће измене и 
то: 
- у тачки 1. уместо др Милице Иванишевић и др Дубравка 

Цетића, за обављање послова стручног утврђивања 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе 
и издавање потврде о смрти на територији општине 
Петровац на Млави (мртвозорство), одређују се доктори 
медицине, и то: 

- Др Слободан Перић из Великог Лаола и 
- Др Саша Андрејић из Бистрице. 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном објављивања у 
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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