СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ГОДИНА XIV - БРОЈ 10

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
10. септембар 2019. године

1.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18), члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени
гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и
31/19) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је

Бесплатан
примерак

3.

На основу члана 27. став 10. и члана 33. Закона о
јавној својини ("Сл.гласник РС", бр. 72/11, 105/14, 104/16др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута општине
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на
Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ

ОДЛУКУ
O OTУЂЕЊУ ДИЈАГНОСТИЧКОГ УЛТРАЗВУЧНОГ АПАРАТА
И СТАЦИОНИРАНОГ ИНКУБАТОРА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

I

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету
општине Петровац на Млави за период од 01.01.2019. године
до 30.06.2019. године, број 400-1391/19-03/3 од 15.07.2019.
године, Oдељењa за финансије и буџет Општинске управе
општине Петровац на Млави.

Општине Петровац на Млави непосредном погодбом
без накнаде отуђује два купљена апарата на основу Уговора о
суфинансирању мера популационе политике јединице
локалне самоуправе Републике Србије 2019. године бр. 40100-138/18/-2019-01 (заведено код Кабинета министра без
портфеља задуженог за демографију и популациони
политику) и број 400-912/19-01/1 (заведено код општине
Петровац на Млави), Општој болници Петровац на Млави и то
следећа два апарата:
- дијагностички ултразвучни апарат са припадајућим сондама,
3C5P-конвексна сонда и 6CV1P-ендокавитална сонда;
- МU20500 стационирани инкубатор модел C2000-Isolette, USA
Укупна вредност медицинске опреме која се отуђује
непосредном погодбом без накнаде износи 3.768.000,00
динара и то:
- дијагностички ултразвучни апарат са припадајућим сондама,
3C5P-конвексна сонда и 6CV1P-ендокавитална сонда;
2.592.000, 00 динара
- МU20500 стационирани инкубатор модел C2000-Isolette, USA
1.176.000,00 динара
Наведена опрема је нова, некоришћена, технички
исправна и спремна за безбедно коришћење.

II
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Петровац на Млави''.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије и буџет и
архиви Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-129/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

2.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута општине
Петровац на Млави ("Службени гласник општине
Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Предшколске
установе "Галеб" Петровац на Млави за радну 2018/19.
годину и даје се сагласност на Годишњи план рада за
радну 2019/20. годину, који су усвојени на седници
Управног одбора установе, одржаној 26.08.2019. године,
под бројевима 364 и 365.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику
општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-130/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Члан 2.
Након ступања на снагу ове Одлуке, председник или
заменик председника општине Петровац на Млави закључиће
у име Општине уговор из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
Члан 4.
Одлуку доставити: Општој болници Петровац на
Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-131/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

10. 09. 2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

4.

Ha основу члана 7. a у вези са чланом 5. Закона о
промету непокретности ("Службени гласник PC", бр. 93/14,
121/14 и 6/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник PC", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ
Члан 1.
Не прихвата се понуда за откуп објекта, на делу кп.
бр. 613 КО Петровац, уписаног у Препис листа непокретности
10163 КО Петровац, власника идеалног дела у уделу од
120/540 Петровић (Борислав) Радомира из Београда, ЈМБГ
1409952764429, у погледу кога општина Петровац на Млави
има право прече куповине приликом првог отуђења.
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: 020-132/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

5.

Ha основу члана 7. a у вези са чланом 5. Закона о
промету непокретности ("Службени гласник PC", бр. 93/14,
121/14 и 6/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник PC", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ
Члан 1.
Не прихвата се понуда за откуп објекта, на делу кп.
бр. 613 КО Петровац, уписаног у Препис листа непокретности
10163 КО Петровац, власника идеалног дела у уделу од
54/540 Светлане Стојков Петровић из Сомбора, ЈМБГ
2408958815057, у погледу кога општина Петровац на Млави
има право прече куповине приликом првог отуђења.
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: 020-133/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
6.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Ha основу члана 7. a у вези са чланом 5. Закона о
промету непокретности ("Службени гласник PC", бр. 93/14,
121/14 и 6/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник PC", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
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47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ
Члан 1.
Не прихвата се понуда за откуп објекта, на делу кп.
бр. 613 КО Петровац, уписаног у Препис листа непокретности
10163 КО Петровац, власника идеалног дела у уделу од
27/540 Петровић Јелене из Земуна, у погледу кога општина
Петровац на Млави има право прече куповине приликом првог
отуђења.
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: 020-134/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

7.

Ha основу члана 7. a у вези са чланом 5. Закона о
промету непокретности ("Службени гласник PC", бр. 93/14,
121/14 и 6/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник PC", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ
Члан 1.
Не прихвата се понуда за откуп објекта, на делу кп.
бр. 613 КО Петровац, уписаног у Препис листа непокретности
10163 КО Петровац, власника идеалног дела у уделу од
27/540 Петровић Драгољуба из Београда, у погледу кога
општина Петровац на Млави има право прече куповине
приликом првог отуђења.
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: 020-135/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
8.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Ha основу члана 7. a у вези са чланом 5. Закона о
промету непокретности ("Службени гласник PC", бр. 93/14,
121/14 и 6/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник PC", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, доноси

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

10. 09. 2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОДЛУКУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ
Члан 1.
Не прихвата се понуда за откуп објекта, на делу кп.
бр. 613 КО Петровац, уписаног у Препис листа непокретности
10163 КО Петровац, власника идеалног дела у уделу од
54/540 Гаковић Јелене из Београда, у погледу кога општина
Петровац на Млави има право прече куповине приликом првог
отуђења.
Члан 2.
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10.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ДОМА
КУЛТУРЕ У СТАРЧЕВУ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СТАРЧЕВО
Члан 1.

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

Овом одлуком се Месној заједници Старчево
поверавају послови одржавања зграде Дома културе у
Старчеву и даје се сагласност на улагање новчаних средстава
предвиђених финансијским планом Месне заједнице у
реновирање зграде Дома културе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Члан 2.

Број: 020-136/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

9.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА И ПРОГЛАШЕЊУ
УКИНУТОГ ДЕЛА, ЗА ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВЦА И ПРОМЕНЕ
ПРАВЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
БР. 344-82/19-03/2 ОД 19.07.2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Прихвата се закључак Комисије за утврђивање
правца и промене правца општинских путева бр. 344-82/1903/2 од 19.07.2019. године тако да се на КП. бр. 7691 КО
Ждрело, која је уписана у Лист непокретности број 10462 КО
Ждрело, укида некатегорисани општински пут у површини од
170 м2 - те се земљиште одређује за остало земљиште у
грађевинском подручју.
Члан 2.
На основу ове Одлуке, а у складу са Просторним
планом ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр.
8/12), извршиће се промена у служби за катастар
непокретности, те ће се укинути општински некатегорисани
пут из члана 1. ове одлуке у површини од 170 м2 у код службе
за катастар непокретности уписати као остало земљиште у
грађевинском подручју.
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: 020-137/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Број: 020-138/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

11.

На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају (“Службени гласник РС“, број 68/15,
41/18, 44/18 - др.закон и 83/18 и 31/19), члана 35. став 2. и
члана 39. став 1. и 2. Закона о прекршајима („Службени
гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 –
одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 –
др.закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на
Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује организација и начин
обављања такси превоза у складу са законом.
Члан 2.
Путничко возило којим се обавља такси превоз поред
услова прописаних законом мора да испуњава и услове
прописане овом одлуком.
II ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 3.
Путничко возило којим се обавља такси превоз, поред
услова прописаних законом и другим прописима, мора да
испуњава и следеће услове:
1. да има исправан противпожарни апарат са важећим роком
употребе, на приступачном месту;
2. да је важећи ценовник услуга постављен тако да је путнику
видљив;
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3. да поседује полису осигурања путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу;
4. да је технички исправно у складу са прописима који
регулишу јавни превоз и
5. фотокопију сертификата овлашћене институције у случају
да се на крову возила налази постављен рекламни пано.

Приликом замене возила такси превозник је дужан да
испуни услове у погледу возила у складу са законом и ово
одлуком, што се доказује решењем саобраћајне инспекције.

Члан 4.

Члан 8.

Захтeв за преглед возила којим сe утврђујe да возило
испуњава условe за обављањe такси прeвоза подноси сe
саобраћајној инспекцији Општинске управе општине Петровац
на Млави.
Саобраћајна инспекција врши прeглeд возила и
провeрава испуњeност услова прописаних законом и овом
одлуком и доноси записник односно решење са роком важења
до годину дана.
О донeтим рeшeњима саобраћајна инспекција води
регистар.
Захтев за преглед возила се подноси пре истека
решења из става 2. овог члана.

Образац такси дозволе за возило садржи следеће
податке:
1. пословно име привредног друштва или предузетника;
2. матични број привредног друштва или предузетника;
3. редни број из регистра;
4. регистарску ознаку, марку, тип, годину производње и број
шасије такси возила;
5. датум издавања;
6. рок важења и
7. печат и потпис овлашћеног лица.

III ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 5.
Захтев за издавање Одобрења за обављање такси
превоза на територији општине Петровац на Млави подноси
се Одељењу за урбанизам, планирање и развој Општинске
управе општине Петровац на Млави (Органу управе
надлежном за послове саобраћаја) у складу са законом и
овом одлуком.
Уз захтев се подносе докази о испуњености услова у
погледу седишта, возача, возила и пословног угледа у складу
са законом и овом одлуком.
Испуњеност услова у погледу возила у складу са
чланом 3. ове одлуке и законом доказује се записником
саобраћајне инспекције.
Одобрење се издаје са роком важења од три године.
Такси превозник је дужан да 60 дана пре истека
одобрења поднесе захтев за издавање новог.
IV ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛО И ТАКСИ
ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА
Члан 6.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја на
основу одобрења за обављање такси превоза на територији
општине Петровац на Млави и решења саобраћајне
инспекције, издаје такси дозволе за возила и такси дозволе за
возаче.
Решење саобраћајне инспекције представља доказ
да је возило испунило услове за обављање такси превоза
прописане законом и овом одлуком.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја
приликом издавања такси дозволе за возила и такси дозволе
за возача сачињава записник и води регистар у складу са
законом.
Израду и сервисирање регистра у електронском
облику обавља Одељење општинске управе општине
Петровац на Млави надлежно за послове из области
информационих технологија.
Члан 7.
За време важења одобрења превозник може да врши
замену возача и возила.
Захтев за замену возача и возила подноси се органу
надлежном за послове саобраћаја.
Уз захтев из става 2. овог члана такси превозник је
дужан да достави такси дозволе за возила и такси дозволе за
возача чије податке мења.
Приликом замене возача превозник је дужан да
испуни услове у погледу возача у складу са законом.

V ИЗГЛЕД ОБРАСЦА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
ЗА ВОЗИЛО И ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА

Члан 9.
Образац такси дозволе за возача садржи следеће
податке:
1. пословно име привредног друштва или предузетника;
2. матични број привредног друштва или предузетника;
3. редни број из регистра;
4. име и презиме такси возача;
5. статус такси возача (предузетник или запослени);
6. јединствени матични број такси возача;
7. адресу пребивалишта и
8. фотографију димензије 3 x 3,5 cm;
9. датум издавања;
10. рок важења и
11. печат и потпис овлашћеног лица.
VI НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
Члан 10.
У путничком возилу чија регистарска ознака садржи
латинична слова ''TX'' на задње две позиције, не може се
налазити таксиметар, када се истим не обавља такси превоз.
Члан 11.
У возилу којим се обавља такси превоз поред услова
прописаних законом, мора се налазити важеће решење из
члана 6. став 2. ове одлуке.
Такси дозвола возача мора бити постављена у возилу
тако да њен садржај буде видљив путнику.
Члан 12.
Забрањено је обављање такси превоз за време
привременог прекида обављања такси делатности.
Члан 13.
У случају немогућности да заврши започети такси
превоз због околности на које није могао да утиче (радови на
путу, елементарна непогода и слично), такси возачу припада
износ накнаде који покаже таксиметар у моменту прекида
такси превоза, осим у случају квара такси возила, када му не
припада накнада.
У случају квара такси возила, такси возач је дужан да
под истим условима путнику обезбеди наставак започетог
такси превоза другим такси возилом.
VII ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊA ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 14.
Општинско веће општине Петровац на Млави на
предлог Органа управе надлежног за послове саобраћаја
општине Петровац на Млави, у складу са законом, одређује
ценовник услуга такси превоза на територији општине
Петровац на Млави.
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VIII НАДЗОР

X НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 15.

Члан 20.

Надзор над применом ове одлуке врши Орган управе
надлежан за послове саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке врши
саобраћајни инспектор.
Такси прeвозник јe дужан да саобраћајном
инспeктору омогући нeомeтано вршeњe инспeкцијског
надзора, да бeз одлагања омогући увид у захтeвану
докумeнтацију и податкe, као и да у року који сe одрeди
достави потрeбнe податкe и поступи по Рeшeњу саобраћајног
инспeктора.
Члан 16.

Против решења саобраћајног инспектора може се
изјавити жалба надлежном другостепеном органу у року од
осам дана од дана пријема решења.

Привремено
одузето
такси
возило
које
је
употребљено за извршење прекршаја или привредног
преступа чува се на посебном паркиралишту које одреди
Општинско веће општине Петровац на Млави до
правноснажног окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе, о трошку превозника.
Чување и поступање са такси возилом из става 1.
овог члана врши се у складу са актом о начину одузимања,
чувања и поступања са такси возилом који прописује
министар надлежан за послове саобраћаја.
Члан 17.
У случају да саобраћајни инспектор у поступку
вршења инспекцијског надзора уочи повреду прописа из
надлежности другог органа, обавестиће о томе, писаним
путем, надлежни орган.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00
динара казнићe сe за прeкршај издавањeм прeкршајног налога
приврeдно друштво ако:
1. се у путничком возилу чија регистарска ознака садржи
латинична слова ''TX'' на задње две позиције, налази
таксиметар, а истим се не обавља такси превоз (члан 10.);
2. се возилу којим се обавља такси превоз не налази важеће
решење из члана 6. став 2. ове Одлуке (члан 11. став 1.).
3. такси дозвола возача је постављена у возилу тако да њен
садржај није видљив путнику (члан 11. став 2.).
4. обавља такси превоз за време привременог прекида (члан
12.);
5. ако поступи супротно одредбама члана 15. став 4. ове
одлуке.
За прeкршај из става 1. овог члана новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара казнићe сe издавањeм
прeкршајног налога одговорно лицe у приврeдном друштву.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник у фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 19.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00
динара казнићe сe за прeкршај издавањeм прeкршајног налога
приврeдно друштво, ако поступи супротно одредбама члана
13. ове одлуке.
За прeкршај из става 1. овог члана новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара казнићe сe издавањeм
прeкршајног налога одговорно лицe у приврeдном друштву.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник у фиксном износу од 8.000,00 динара.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Предузетници и привредна друштва који су обављали
такси превоз на територији општине Петровац на Млави или
су поднели Захтев за издавање одобрења за обављање такси
превоза у складу са Одлуком о ауто-такси превозу на
територији општине Петровац на Млави („Службени гласник
општине Петровац на Млави“, број 3/2017), сматраће се да
испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру дозвољеног
броја у складу са законом и дужни су да прибаве Одобрење за
обављање такси превоза у складу са законом и овом одлуком
најкасније до 06.11.2019. године.
Од дана ступања на снагу ове одлуке до истека
прописаног рока прилагођавања, неће се издавати одобрења
за обављање такси превоза предузетницима и привредним
друштвима и сматраће се да не испуњавају услов у погледу
броја возила у оквиру дозвољеног броја, осим у случајевима
прописаним у ставу 1. овог члана.
Након истека рока прилагођавања утврдиће се број
возила и такси возача који су испунили услове за обављање
такси превоза на територији општине Петровац на Млави и
услови и начин промене њиховог броја у оквиру дозвољеног
броја возила.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Петровац
на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,
број 3/2017),
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Петровац на
Млави“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о ближим
условима за обављање такси превоза на територији општине
Петровац на Млави садржан је у члану 57. и члану 94. Закона
о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник
РС“, број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19) и члану
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018).
Чланом 57. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају прописано је да јединице локалне самоуправе
уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и
начин обављања јавног превоза путника који се обавља на
територији јединице локалне самоуправе и такси превоза.
Чланом 94. истог Закона прописано је да јединица
локалне самоуправе прописује ближе услове за обављање
такси превоза.
Чланом 35. став 2. Закона о прекршајима прописано
је да се новчана казна може прописати одлуком скупштине
општине.
Одредбом члана 39. став 2. Закона о прекршајима
прописано је да се, изузетно од одредаба става 1. овог члана,
новчана казна може прописати у фиксном износу за физичко
лице и одговорно лице од 1.000 до 50.000 динара, за
предузетника од 5.000 до 150.000 динара, а за правно лице од
10.000 до 300.000 динара, док је ставом 3. истог члана
прописано да се одлукама скупштине општине могу прописати
новчане казне само у фиксном износу и то од минималног до
половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. овог
члана.
Одредбама Закона о прекршајима одређено је да се
прекршајни налог може издати само за оне прекршаје за које
је предвиђена новчана казна прописана у фиксном износу.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
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Јединица локалне самоуправе дужна је да акте
донете на основу Закона о превозу путника у друмском
саобраћају (“Службени гласник РС“, број 68/15, 41/18, 44/18др.закон, 83/18 и 31/19) којима се уређује такси превоз
усклади са одредбама овог закона у року од два месеца од
дана на ступања на снагу овог закона.

Контрола паркирања у III зони – „зона такси“ врши се
радним данима у временском интервалу од: 07:00 - 21:00
час, а суботом од 07:00 до 15:00 часова.
У III зони коришћења паркиралишта временски није
посебно ограничено."
Члан 2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Број: 020-139/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

12.

На основу члана 3. и 4. Закона о Комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и
95/18), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута општине
Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на
Млави“, број 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА И
ПАРКИРАЛИШТИМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-140/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
13.

Ha основу члана 10. Закона о јавној својини
("Службени гласник PC", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.пропис, 108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник PC", бр.
129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута
општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине
Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, доноси
ПРЕДЛОГ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила и паркиралиштима на
подручију општине Петровац на Млави, број 020-17/2017-02
од 08.02.2017. године, врше се следеће измене и допуне:
- Члан 16. мења се и гласи:
"Родитељи беба, старости до годину дана, добију
бесплатне "Беби паркинг карте", које омогућавају 30 сати
паркирања аутомобила, који је у власништву подносиоца
захтева, у првој и другој зони у Петровцу на Млави.
Једна "Беби паркинг карта" важи 60 минута и
јединствена је за обе зоне.
Kорисник је дужан да на карти обележи датум, сат и
минут када је започео паркирање, а потом исту постави на
видљиво местo са унутрашње стране ветробранског стакла.
"Беби паркинг карте" важе годину дана од датума
преузимања, а издају се у дирекцији ЈКП "Паркинг сервис" у
Петровцу на Млави.
Приликом преузимања "Беби паркинг карте" на увид
треба доставити личну карту и саобраћајну дозволу једног
родитеља и извод из матичне књиге рођених за бебу.
"Беби паркинг карте" се обележавају серијским
бројем, који ће бити повезан са регистарском ознаком возила,
чиме се онемогућава било каква злоупотреба.
"Беби паркинг карта" је беле боје, са плавим словима,
са могућношћу заокруживања месеца, дана, сата и минута.
Ближе одредбе у вези са овим чланом могу се
уређивати посебним Правилником."
- Досадашњи члан 16. и члан 17. обједињују се у
нови члан 17. који гласи:
"Наплата паркирања у I и II зони врши се радним
данима у временском интервалу од: 07:00 - 21:00 час, а
суботом од: 07:00 до 15:00 часова.
Недељом и државним празником наплата се не
врши.
У I зони време паркирања на одређним паркинг
местима може се ограничити на одређени временски период,
што се означава посебним знаком.
У II зони и на посебним и на посебним
паркиралиштима време коришћења паркиралишта временски
није посебно ограничено, а наплата се врши према
истакнутом обавештењу.
Наплата паркирања у трећој зони – „зона такси“
врши се искључиво претплатном картом на месечном нивоу.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Предлаже се Влади Републике Србије доношење
одлуке којом би се у својину општине Петровац на Млави
пренела следећа непокретност:
- Објекат број 1, на делу кп.бр. 3766, уписан у ЛН број
1344 КО Бистрица, као јавна својина Републике Србије.
Образложње
Изменама и допунама Закона о јавној својини
("Службени гласник PC", бр. 95/18) утврђено је да културна
добра могу бити у својини јединице локалне самоуправе,
уколико је то у функцији остваривања надлежности јединице
локалне самоуправе, о чему одлуку доноси Влада.
Републичка дирикција за имовину се својим дописом,
број 464-890/2018 од 26.08.2019. године, обратила општини
Петровац на Млави, и у истом навела да уколико је предметни
објекат потребан за остваривање надлежности општине
Петровац на Млави, да је неопходно да се предложи Влади
Републике Србије, а преко Републичке дирикције за имовину,
доношење одлуке као у диспозитиву.
Како је предметни простор - објекат број 1, потребан
за остваривање надлежности општине Петровац на Млави,
обзиром да се исти налази у Месној заједници Бистрица и да
се користи као Спомен соба посвећена Драгутину
Томашевићу, рођеном у Бистрици код Петровца на Млави,
једном од првих учесника Олимпијских игара из Србије, те
представља културну и историјску знаменитост општине
Петровац на Млави, Скупштина општине предлаже Влади
Републике Србије доношење одлуке као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-141/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
14.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 65. Закона о јавним предузећима
("Служебени гласник РС", бр. 15/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др.закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута општине
Петровац на Млави (''Службени гласник општине Петровац на
Млави'', бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

10. 09. 2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
РЕШЕЊE

Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је

I
Усваја се информација о Извештају независног
ревизора на финансијски извештај ЈКП "Паркинг сервис"
Петровац на Млави за 2018. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
III
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: 020-142/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

15.

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16), члана 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 40. Статута
општине Петровац на Млави (''Службени гласник општине
Петровац на Млави'', бр. 2/19) и члана 37. Одлуке о буџету
општине Петровац на Млави за 2019. годину (''Службени
гласник општине Петровац на Млави'', бр. 11/18, 1/19, 2/19 и
6/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донело је
РЕШЕЊE
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РЕШЕЊЕ
I
Усваја се тромесечни извештај о реализацији
годишњег програма пословања ЈКП "Паркинг сервис"
Петровац на Млави за 2. тромесечје 2019. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
III
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: 020-144/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

17.

На основу члана 65. Закона о јавним предузећима
("Служебени гласник РС", бр. 15/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др.закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута општине
Петровац на Млави (''Службени гласник општине Петровац на
Млави'', бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
РЕШЕЊE

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
"Паркинг сервис" Петровац на Млави о расподели добити по
финансијском извештају за 2018. годину, која је усвојенa на
седници одржаној 27.06.2019. године под бројем 506.
II
Утврђује се обавеза ЈКП "Паркинг сервис" да 50%
добити остварене у 2018. години, у износу од 792.295,33
динара, уплати у буџет општине Петровац на Млави у
целости, закључно са 30.11.2019. године.
III
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
IV
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: 020-143/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
16.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним
предузећима ("Служебени гласник РС", бр. 15/16) и члана 40.
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник
општине Петровац на Млави", бр. 2/19),

I
Усваја се информација о Извештају независног
ревизора на финансијски извештај КЈП "Извор" Петровац на
Млави за 2018. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
III
Решење доставити: КЈП "Извор" Петровац на Млави,
Надзорном одбору КЈП "Извор" и архиви Скупштине општине
Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-145/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
18.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16), члана 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 40. Статута
општине Петровац на Млави (''Службени гласник општине
Петровац на Млави'', бр. 2/19) и члана 37. Одлуке о буџету
општине Петровац на Млави за 2019. годину (''Службени
гласник општине Петровац на Млави'', бр. 11/18, 1/19, 2/19 и
6/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донело је

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

10. 09. 2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
РЕШЕЊE
I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора КJП
"Извор" Петровац на Млави о расподели добити по
финансијском извештају за 2018. годину, која је усвојенa на
седници одржаној 29.07.2019. године под бројем 2491.
II
Утврђује се обавеза КJП "Извор" да 50% добити
остварене у 2018. години, у износу од 877.053,50 динара,
уплати у буџет општине Петровац на Млави у целости,
закључно са 30.11.2019. године.
III
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
IV
Решење доставити: КJП "Извор" Петровац на Млави,
Надзорном одбору КJП "Извор" и архиви Скупштине општине
Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-146/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

19.

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним
предузећима ("Служебени гласник РС", бр. 15/16) и члана 40.
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник
општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се тромесечни извештај о реализацији
годишњег програма пословања КЈП "Извор" Петровац на
Млави за 2. тромесечје 2019. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
III
Решење доставити: КЈП "Извор" Петровац на Млави,
Надзорном одбору КЈП "Извор" и архиви Скупштине општине
Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-147/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
20.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 3. став
4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.
16/2018), члана 5. став 2. и члана 15. став 5. и 6.Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини
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општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац
на Млави"бр.7/14 и 3/15), члана 40. Статута општине
Петровац на Млави („Сл.гласник општине Петровац на Млави”
бр.2/19), Одлуке Скупштине општине Петровац на Млави
бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019.године и Одлуке Скупштине
општине Петровац на Млави о измени одлуке о покретању
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине
Петровац на Млави непосредном погодбом бр. 020-113/201902 од 13.6.2019. године
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2483/15
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД МИОДРАГА
МИЛОСАВЉЕВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац
на Млави део кп.бр. 2483/15 у површини од 13 м2, уписане у
Препису ЛН бр. 5264 КО Петровац на Млави у приватној
својини у уделу од 1/1 из Петровца на Млави, путем
непосредне погодбе, уз накнаду.
II Непокретност из ставa 1.овог решења прибавља се
по цени од 2080,00 динара по м2, односно (2080 x 13 м2)
27.040,00 динара.
III Део кп.бр. 2483/15 у површини од 13 м2 прибавља
се у јавну својину општине ради формирања јавног земљишта
- улице према Плану детаљне регулације "Прокино сокаче".
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.020-22/2019-02 од
07.02.2019. године покренут је поступак прибављања делова
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиштеулица (тзв. ул. Прокино сокаче), непосредном погодбом.
Наведеном Одлуком формирана је Комисија за
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Јелена
Миливојевић,
дипл.правник
за
председника,
Бојан
Модрлановић. дипл.правник за члана и Ана Јовић,
дипл.правник за члана. Одлуком Скупштине општине
Петровац на Млави о измени одлуке о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр. 020-113/2019-02 од
13.6.2019. године измењена је одлука Скупштине општине
Петровац на Млави бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019.године у
тачки IV ставу 1. редни број 3. тако да гласи „3. Тања
Цветковић Благојевић, дипломирани правник, члан“.
Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02
од 07.02.2019. 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
од власника наведених непокретности и да на основу
прибављене понуде и Извештаја надлежног органа сачини
записник са одговарајућим предлогом и исти достави
Скупштини општине Петровац на Млави).
Комисија је дана 22.4.2019. године упутила Захтев
одељењу за локалну пореску администрацију општинске
управе Петровац на Млави са задатком да изврши процену
тржишне вредности за непокретности које су обухваћене
Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави број: 02022/2019-02 од 07.02.2019. године. Одељење за локалну
пореску администрацију општинске управе Петровац на
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Млави је Извештај о процени тржишне вредности доставио
дана 24.4.2019. године у коме се наводи да процењена
тржишна вредност износи 2080,00 динара по м2.
Након ангажовања овлашћеног геометра ГЕО-ИМАГЕ
ДОО Петровац на Млави који је извршио сва потребна
мерења за формирање назначене улице, према Плану
детаљне регулације "Прокино сокаче", Скупштина општине је
дана 07.02.2019. године донела Одлуку о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02.
Поступајући у складу са Одлуком Скупштине општине
бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019. године, Комисија је спровела
поступак и упознала Миодрага Милосављевића из Петровца
на Млави да се према Плану детаљне регулације "Прокино
сокаче" и извршеним геодетским мерењима oд његове кп.бр.
2483/15 КО Петровац на Млави уписане у ЛН бр. 5264 са
правом коришћења у приватној својини у уделу од 1/1 треба
прибавити 13 м2. Странка је изјавила да је сагласна са
утврђеном тржишном вредношћу за део његове кп.бр. 2483/15
КО Петровац на Млави у површини од 13 м2 и да је сагласна
да исту отуђи општини Петровац на Млави за укупан износ од
27.040,00 динара. Након што је дана 22.8.2019. године
Комисија 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и
16/2018), исти је доставила Одељењу за имовинско правне
послове, привреду и друштвене делатности ради израде
нацрта решења.
Чланом 3.став 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда ("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), 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, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и
95/18), 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,
105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и Одлуком о
прибављању 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.
Ово Решење је коначно.
Решење доставити: Миодрагу Милосављевићу из
Петровац на Млави, ул. 8. Октобра бр. 171 Општинском
правобраниоцу, Одељењу за имовинско-правне послове,
привреду и друштвене делатности и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-148/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 4. Закона
о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 3.став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.
16/2018), 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 40.Статута општине Петровац
на Млави („Сл.гласник општине Петровац на Млави” бр.2/19),
Одлуке Скупштине општине Петровац на Млави бр.02022/2019-02 од 07.02.2019.године и Одлуке Скупштине општине
Петровац на Млави о измени одлуке о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр. 020-113/2019-02 од
13.6.2019. године
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2483/7
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД РАДЕТА
БРАНКОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац
на Млави део кп.бр. 2483/7 у површини од 16 м2, уписане у
Препису ЛН бр.5185 КО Петровац на Млави у приватној
својини у уделу од 1/1 из Петровца на Млави, путем
непосредне погодбе, уз накнаду.
II Непокретност из ставa 1.овог решења прибавља се
по цени од 2080,00 динара по м2, односно (2080 x 16 м2)
33.280,00 динара.
III Део кп.бр. 2483/7 у површини од 16 м2 прибавља
се у јавну својину општине ради формирања јавног земљишта
- улице према Плану детаљне регулације "Прокино сокаче".
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.020-22/2019-02 од
07.02.2019. године покренут је поступак прибављања делова
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиштеулица (тзв. ул. Прокино сокаче), непосредном погодбом.
Наведеном Одлуком формирана је Комисија за
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Јелена
Миливојевић,
дипл.правник
за
председника,
Бојан
Модрлановић. дипл.правник за члана и Ана Јовић,
дипл.правник за члана. Одлуком Скупштине општине
Петровац на Млави о измени одлуке о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр. 020-113/2019-02 од
13.6.2019. године измењена је одлука Скупштине општине
Петровац на Млави бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019.године у
тачки IV ставу 1. редни број 3. тако да гласи „3. Тања
Цветковић Благојевић, дипломирани правник, члан“.
Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02
од 07.02.2019. 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
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вредности непокретности, затим да прибави понуде за продају
од власника наведених непокретности и да на основу
прибављене понуде и Извештаја надлежног органа сачини
записник са одговарајућим предлогом и исти достави
Скупштини општине Петровац на Млави).
Комисија је дана 22.4.2019. године упутила Захтев
одељењу за локалну пореску администрацију општинске
управе Петровац на Млави са задатком да изврши процену
тржишне вредности за непокретности које су обухваћене
Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави број: 02022/2019-02 од 07.02.2019. године. Одељење за локалну
пореску администрацију општинске управе Петровац на
Млави је Извештај о процени тржишне вредности доставио
дана 24.4.2019. године у коме се наводи да процењена
тржишна вредност износи 2080,00 динара по м2.
Након ангажовања овлашћеног геометра ГЕО-ИМАГЕ
ДОО Петровац на Млави који је извршио сва потребна
мерења за формирање назначене улице, према Плану
детаљне регулације "Прокино сокаче", Скупштина општине је
дана 07.02.2019. године донела Одлуку о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02.
Поступајући у складу са Одлуком Скупштине општине
бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019. године, Комисија је спровела
поступак и упознала Радета Бранковића из Петровца на
Млави да се према Плану детаљне регулације "Прокино
сокаче" и извршеним геодетским мерењима oд његове кп.бр.
2483/7 КО Петровац на Млави уписане у ЛН бр.5185 са
правом коришћења у приватној својини у уделу од 1/1 треба
прибавити 16 м2. Странка је изјавила да је сагласна са
утврђеном тржишном вредношћу за део његове кп.бр. 2483/7
КО Петровац на Млави у површини од 16 м2 и да је сагласна
да исту отуђи општини Петровац на Млави за укупан износ од
33.280,00 динара. Након што је дана 8.8.2019. године
Комисија 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и
16/2018), исти је доставила Одељењу за имовинско правне
послове, привреду и друштвене делатности ради израде
нацрта решења.
Чланом 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда ("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), 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, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и
95/18), 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,
105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и Одлуком о
прибављању 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.
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Ово Решење је коначно.
Решење доставити: Радету Бранковићу из Петровац
на Млави, ул. 8. Октобра бр.169 Општинском правобраниоцу,
Одељењу за имовинско-правне послове, привреду и
друштвене делатности и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-149/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

22.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 3. став
4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.
16/2018), 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 40.Статута општине Петровац
на Млави („Сл.гласник општине Петровац на Млави” бр.2/19),
Одлуке Скупштине општине Петровац на Млави бр.02022/2019-02 од 07.02.2019.године и Одлуке Скупштине општине
Петровац на Млави о измени одлуке о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр. 020-113/2019-02 од
13.6.2019. године
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2482/16
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД СТАНИШЕ
МИЛОШЕВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац
на Млави део кп.бр. 2482/16 у површини од 31 м2, уписане у
Препису ЛН бр. 3535 КО Петровац на Млави у приватној
својини у уделу од 1/1 из Петровца на Млави, путем
непосредне погодбе, уз накнаду.
II Непокретност из ставa 1.овог решења прибавља се
по цени од 2080,00 динара по м2, односно (2080 x 31 м2)
64.480,00 динара.
III Део кп.бр. 2482/16 у површини од 31 м2 прибавља
се у јавну својину општине ради формирања јавног земљишта
- улице према Плану детаљне регулације "Прокино сокаче".
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.020-22/2019-02 од
07.02.2019. године покренут је поступак прибављања делова
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиштеулица (тзв. ул. Прокино сокаче), непосредном погодбом.
Наведеном Одлуком формирана је Комисија за
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Јелена
Миливојевић,
дипл.правник
за
председника,
Бојан
Модрлановић. дипл.правник за члана и Ана Јовић,
дипл.правник за члана. Одлуком Скупштине општине
Петровац на Млави о измени одлуке о покретању поступка

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

10. 09. 2019. године
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прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр. 020-113/2019-02 од
13.6.2019. године измењена је одлука Скупштине општине
Петровац на Млави бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019.године у
тачки IV ставу 1. редни број 3. тако да гласи „3. Тања
Цветковић Благојевић, дипломирани правник, члан“.
Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02
од 07.02.2019. 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
од власника наведених непокретности и да на основу
прибављене понуде и Извештаја надлежног органа сачини
записник са одговарајућим предлогом и исти достави
Скупштини општине Петровац на Млави).
Комисија је дана 22.4.2019. године упутила Захтев
одељењу за локалну пореску администрацију општинске
управе Петровац на Млави са задатком да изврши процену
тржишне вредности за непокретности које су обухваћене
Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави број: 02022/2019-02 од 07.02.2019. године. Одељење за локалну
пореску администрацију општинске управе Петровац на
Млави је Извештај о процени тржишне вредности доставио
дана 24.4.2019. године у коме се наводи да процењена
тржишна вредност износи 2080,00 динара по м2.
Након ангажовања овлашћеног геометра ГЕО-ИМАГЕ
ДОО Петровац на Млави који је извршио сва потребна
мерења за формирање назначене улице, према Плану
детаљне регулације "Прокино сокаче", Скупштина општине је
дана 07.02.2019. године донела Одлуку о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02.
Поступајући у складу са Одлуком Скупштине општине
бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019. године, Комисија је спровела
поступак и упознала Станишу Милошевића из Петровца на
Млави да се према Плану детаљне регулације "Прокино
сокаче" и извршеним геодетским мерењима oд његове кп.бр.
2482/16 КО Петровац на Млави уписане у ЛН бр. 3535 са
правом коришћења у приватној својини у уделу од 1/1 треба
прибавити 31 м2. Странка је изјавила да је сагласна са
утврђеном тржишном вредношћу за део његове кп.бр. 2482/16
КО Петровац на Млави у површини од 31 м2 и да је сагласна
да исту отуђи општини Петровац на Млави за укупан износ од
64.480,00 динара. Након што је дана 23.8.2019. године
Комисија 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и
16/2018), исти је доставила Одељењу за имовинско правне
послове, привреду и друштвене делатности ради израде
нацрта решења.
Чланом 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда ("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), 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, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и
95/18), закључиће се Уговор о прибављању непокретности и
истим ће се ближе уредити међусобна прва и обавезе
уговорних страна која проистичу из овог решења.
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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,
105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и Одлуком о
прибављању 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.
Ово Решење је коначно.
Решење доставити: Станиша Милошевић из
Петровца на Млави, ул. 8. Октобра бр. 179 Општинском
правобраниоцу, Одељењу за имовинско-правне послове,
привреду и друштвене делатности и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-150/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

23.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 3. став
4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр.
16/2018), 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 40. Статута општине
Петровац на Млави („Сл.гласник општине Петровац на Млави”
бр.2/19) и Одлуке Скупштине општине Петровац на Млави
бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019.године,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 09.09.2019. године, д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР.2482/22
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ЖИВОРАДА
МИЛАНОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац
на Млави део кп.бр. 2482/22 у површини од 27 м2, уписане у
Препису ЛН бр. 7377 КО Петровац на Млави у приватној
својини у уделу од
1/1 из Петровца на Млави, путем
непосредне погодбе, уз накнаду.
II Непокретност из ставa 1.овог решења прибавља се
по цени од 2080,00 динара по м2, односно (2080 x 27 м2)
56.160,00 динара.
III Део кп.бр. 2482/22 у површини од 27 м2 прибавља
се у јавну својину општине ради формирања јавног земљишта
- улице према Плану детаљне регулације "Прокино сокаче".
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

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -
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својину општине Петровац на Млави бр.020-22/2019-02 од
07.02.2019. године покренут је поступак прибављања делова
катастарских парцела од којих се формира јавно земљиштеулица (тзв.Ул. Прокино сокаче), непосредном погодбом.
Наведеном Одлуком формирана је Комисија за
спровођење поступка непосредне погодбе у саставу: Јелена
Миливојевић,
дипл.правник
за
председника,
Бојан
Модрлановић. дипл.правник за члана и Ана Јовић,
дипл.правник за члана.
Задатак Комисије одређен Одлуком о покретању
поступка прибављања непокретности у јавну својину општине
Петровац на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02
од 07.02.2019. 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
од власника наведених непокретности и да на основу
прибављене понуде и Извештаја надлежног органа сачини
записник са одговарајућим предлогом и исти достави
Скупштини општине Петровац на Млави).
Комисија је дана 22.4.2019. године упутила Захтев
одељењу за локалну пореску администрацију општинске
управе Петровац на Млави са задатком да изврши процену
тржишне вредности за непокретности које су обухваћене
Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави број: 02022/2019-02 од 07.02.2019. године. Одељење за локалну
пореску администрацију општинске управе Петровац на
Млави је Извештај о процени тржишне вредности доставио
дана 24.4.2019. године у коме се наводи да процењена
тржишна вредност износи 2080,00 динара по м2.
Након ангажовања овлашћеног геометра ГЕО-ИМАГЕ
ДОО Петровац на Млави који је извршио сва потребна
мерења за формирање назначене улице, према Плану
детаљне регулације "Прокино сокаче", Скупштина општине је
дана 07.02.2019. године донела Одлуку о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац
на Млави непосредном погодбом бр.020-22/2019-02.
Поступајући у складу са Одлуком Скупштине општине
бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019. године, Комисија је спровела
поступак и упознала Живорада Милановића из Петровца на
Млави да се према Плану детаљне регулације "Прокино
сокаче" и извршеним геодетским мерењима oд његове кп.бр.
2482/22 КО Петровац на Млави уписане у ЛН бр. 7377 са
правом коришћења у приватној својини у уделу од 1/1 треба
прибавити 27 м2. Странка је изјавила да је сагласна са
утврђеном тржишном вредношћу за део његове кп.бр. 2482/22
КО Петровац на Млави у површини од 27 м2 и да је сагласна
да исту отуђи општини Петровац на Млави за укупан износ од
56.160,00 динара. Након што је дана 31.5.2019. године
Комисија 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и
16/2018), исти је доставила Одељењу за имовинско правне
послове, привреду и друштвене делатности ради израде
нацрта решења.
Чланом 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда ("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), 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, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и
95/18), закључиће се Уговор о прибављању непокретности и
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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,
105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и Одлуком о
прибављању 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 и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл.гласник РС", бр. 16/2018), те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.
Ово Решење је коначно.
Решење доставити: Живораду Милановићу из
Петровац на Млави, ул. 8. Октобра 171 Општинском
правобраниоцу, Одељењу за имовинско-правне послове,
привреду и друштвене делатности и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-151/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

24.

На основу члана 117. став 1. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник РС'', бр. 25/19), члана 32. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/2014-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 40. Статута општине
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на
Млави", број 2/19) и члана 21. Одлуке о оснивању Дома
здравља Петровац на Млави (''Службени гласник општине
Петровац на Млави'', број 4/10 и 3/13), а на предлог Комисије
за избор и именовањa,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I
Др Есидолу Перићу престаје дужност в.д. директора
Дома здравља Петровац на Млави због истека мандата.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
III
Решење доставити: Др Есидолу Перићу, Дому
здравља Петровац на Млави, Управном одбору Дома
здравља Петровац на Млави и архиви Скупштине општине
Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-152/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
25.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 117. став 1. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник РС'', бр. 25/19), члана 32. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/2014-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 40. Статута општине
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на
Млави", број 2/19) и члана 21. Одлуке о оснивању Дома

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -
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здравља Петровац на Млави (''Службени гласник општине
Петровац на Млави'', број 4/10 и 3/13), а на предлог Комисије
за избор и именовањa,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 09.09.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I
Др Есидол Перић именује се за в.д. директора Дома
здравља Петровац на Млави.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
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Скупштина општине Петровац на Млави, на
седници одржаној 09.09.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I
Разрешава се дужности председник Управног
одбора Туристичке организације општине Петровац на Млави
Aна Марковић, административни радник из Петровца на
Млави, именована решењем број 020-170/2016-02 од
23.05.2016. године.
II
Именује се за председника Управног одбора
Туристичке организације општине Петровац на Млави
Гoрдана Трујић из Петровца на Млави.

III
Решење доставити: Именованом в.д. директору Дома
здравља, Дому здравља Петровац на Млави, Управном
одбору Дома здравља и архиви Скупштине општине Петровац
на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-153/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
26.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
("Службени гласник општине Петровац на Млави", број 2/19),
а на предлог Комисије за избор и именовањa,

III
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
IV
Решење доставити: Именованом и разрешеном
председнику Управног одбора, Туристичкoj организацији
општине Петровац на Млави, Управном одбору Туристичке
организације и архиви Скупштине општине Петровац на
Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-154/2019-02
Датум:09.09.2019.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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