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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету
општине Петровац на Млави за 2021. годину, садржан је у
одредбама: члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), чл. 63. Закона буџетском
систему („Сл. гласник РС, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013,142/2014)
члана 1.Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС, бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013ускл.дин и 125/2014), и члана 20. Статута општине Петровац
на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“бр
1/15- пречишћен текст.
Законом о буџетском систему, прописано је да Скупштина
јединице локалне смоуправе доноси Одлуку о буџету локалне
власти. Истим Законом дата је могућност да се уравнотежење
буџета врши путем Ребаланса буџета, који се доноси по истом
поступку за доношење буџтета.
РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021.годину
ПРИХОДИ
Укупни приходи и примања буџета овом изменом и
допуном Одлуке о буџету за 2021. годину умањују се за
33.633.675,50 дин. Средства која се умањују су средства од
другог нивоа власти, Министарства за заштиту животне
средине. Та средства су враћена на рачун министарства.
Након спроведеног поступка Јавне набавке, донета је Одлука
о обустави поступка, бр. 404-130/2021-03-2. Како се средства
не могу утрошити у складу са склопљеним уговором, иста се
враћају министарству.
РАСХОДИ
У расходном делу буџета скида се пројекат „Санација
и рекултивација несанитарне депоније Свине“у Петровцу на
Млави . Из извора 07 скида се 33.633.675,50 дин( средства од
министарства) и из извора 01-10.000.000,00 дин. Са раздела
02- Председник општине, преусмерава се износ од
1.900.000,00 дин. Средства у износу од 11.900.000,00 дин
преусмеравају се на апропријације у оквиру ОУ, Дома
здравља, ОШ „Јован Шербановић“, „Жарко Зрењанин“, КПЦ,
Туристичке организације, на основу њихових захтева за
промену апропријације.
Са
пројекта
„Израда
пројектно
техничке
документације за реконструкцију и пренамену зграде старе
основне школе, после склопљеног уговора у износу од
1.468.800,00 дин, преостала средства у износу од
1.531.200,00 дин, а по добијању сагласности Министарства
без портфеља, од кога су и добијена средства, преусмеравају
на нов пројекат „Израда пројектно техничке документације за
изградњу трга на Млавском кеју.
Са раздела ОУ преусмеравају се средства за путне
трошкове ученика на основно образовање, јер је обустављен
поступак јавне набавке.
Промене без додатних средстава односе се на
индиректне, директне кориснике и кориснике дотације
средстава.
У оквиру овакви промена долази до
преусмеравања средстава са апропријације на апропријацију
у оквиру утврђених буџета, без додатних средстава.
Све промене приказане су у Одлуци о измени и
допуни Одлуке о буџету за 2021.годину:
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
Финансијски резултат који произилази из оваквог
Ребаланса Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за
2021 . годину, је суфицит у износу од 4.334.790,00 дин.
Исказани буџетски суфицит у Предлогу одлуке о измени и
допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за
2021. годину у планираном износу од 4.334.790,00 дин.са
пренетим неутрошеним средствима из претходне године у
износу од 23.767.775,00 дин учествује у измиривању отплате
кредита у износу од 28.102.565 дин. Нето финансирање
утврђено је у износу од 4.334.790,00 дин.
Руководилац Одељења
за финансије и буџет
Јадранка Младеновић, с.р.
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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,
31/19, 72/2019 и 149/2020) 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 25.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету
општине Петровац на Млави за период од 01.01.2021. године
до 30.09.2021. године, број 400-1974/21-03/3 од 14.10.2021.
године, Oдељењa за финансије и буџет oпштинске управе
општине Петровац на Млави.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити
општине Петровац на Млави''.

у

''Службеном

гласнику

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-169/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

3.

На основу чл. 2, 3. и 13. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/16 и
95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18),
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Сл.гласник РС”, бр. 13/18, 66/18 и
51/19) 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 25.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком прописују се услови и начин
организовања послова у вршењу комуналне делатности
јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају,
права и обавезе предузећа или другог правног лица који
обављају ову делатност (у даљем тексту: превозник), права и
обавезе корисника превоза (у даљем тексту: путник) и услови
за континуирано обављање ове делатности.
Члан 2
Превоз путника у градском и приградском саобраћају
је обављање превоза путника на подручју општине Петровац
на Млави (у даљем тексту: Општина) и другим насељеним
местима на територији општине Петровац на Млави, као и
између насељених места на територији општине Петровац на
Млави.
Члан 3
Превоз путника у градском и приградском саобраћају
може да обавља јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект (у даљем
тексту: Вршилац комуналне делатности), коме Општина, у
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складу са законом, повери обављање ове комуналне
делатности.
Општина може, под истим условима и по
прописаном поступку, поверити обављање ове комуналне
делатности и само за једну или више утврђених линија
градског и приградског саобраћаја.
Члан 4
Вршилац комуналне делатности коме се поверава
обављање превоза путника у градском и приградском
саобраћају, односно по појединим утврђеним линијама
градског и приградског саобраћаја, мора да испуњава све
законом прописане услове, опште услове превоза, као и да је
надлежно министарство утврдило да испуњава услове за
отпочињање и обављање комуналне делатности јавног
превоза путника.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
Члан 5
Превоз путника у градском и приградском саобраћају обавља
се аутобусима:
1. на сталним линијама - свакодневно током целе године,
2. на сезонским линијама - периодично (за ученике и слично),
3. на ванредним линијама - за време одржавања културних,
уметничких, спортских и других манифестација.
Линије у градском и приградском саобраћају означавају се
бројем и називом, према називима крајњих стајалишта или
називима насеља.
Члан 6
Линије у линијском превозу утврђују се у складу са
развојем општине, саобраћајно-техничким условима и
потребама становништва.
Ванредне линије отвара превозник на основу
указане потребе привременог карактера и одржава их док
траје потреба, али не дуже од 5 дана, на основу решења
Општинског већа општине Петровац на Млави, а по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за
послове саобраћаја.
Члан 7
Траса линије одређује се називима улица и путева
којима се крећу аутобуси, од почетног до крајњег стајалишта.
Члан 8
Скупштина општине посебном одлуком одређује стајалишта у
градском и приградском саобраћају.
Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и
обележена у складу са условима утврђеним законом и другим
прописима.
Члан 9
Стајалиште
мора
бити
видно
обележено
стајалишном ознаком.
Стајалишна ознака садржи назив превозника, назив
и ознаку стајалишта, ознаку "БУС", број линије и време првог
и последњег поласка. Стајалишна ознака може да садржи и
друге податке од интереса за боље информисање путника о
превозу.
Члан 10
О постављању и одржавању стајалишних ознака,
информационих паноа стара се јавно предузеће или други
привредни субјект коме општина повери обављање
комуналне делатности организације, контроле и реализације
система превоза путника у градском и приградском
саобраћају на територији општине Петровац на Млави.
Одржавање и обележавање саобраћајних површина
и површина за стајалишта на коловозу врши предузеће коме
је Скупштина општине поверила одржавање улица и путева,
односно одржавање јавних површина.
Општина се стара о постављању и одржавању
надстрешница аутобуских стајалишта.
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Члан 11
Градски и приградски саобраћај обавља се по регистрованом
и овереном реду вожње. Ред вожње је акт којим се утврђује
план обављања превоза и садржи:
- назив превозника;
- број и назив линије према називима крајњих стајалишта;
- датум почетка рада линије;
- дужину и трасу линије;
- назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као и
њихова растојања;
- време рада линије - први и последњи дневни полазак на
линији за радни дан, суботу, недељу и дане празника (режим
рада);
- број полазака у току дана за радни дан, суботу, недељу и
дане празника и укупан број возила која покривају линију;
- просечни интервал између полазака аутобуса на линији за
карактеристични период у току дана за радни дан, суботу,
недељу и дане празника;
- рок важења реда вожње.
Члан 12
Регистрацију и оверу реда вожње за градски и
приградски превоз на територији општине Петровац на
Млави врши Општинско веће општине Петровац на Млави.
У регистар реда вожње уноси се: редни број, назив
превозника, назив и врста линије, датум уписа реда вожње у
регистар, број акта, рок важења реда вожње и напомена.
Овера реда вожње врши се стављањем штамбиља
који садржи: назив превозника, назив линије, редни број под
којим је уписан у регистар, датум овере и потпис овлашћеног
лица.
Овера реда вожње врши се са роком важења од
годину дана.
Члан 13
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у
градском и приградском превозу подноси се најкасније до 30.
априла текуће године.
Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње, подноси се:
- извод из регистра Агенције за привредне регистре о
вршењу делатности јавног линијског превоза путника;
- Акт Министарства о испуњености услова за обављање
јавног превоза;
- списак возила ангажованих у превозу путника са овереним
фотокопијама саобраћајних дозвола;
- уговор о обављању комуналне делатности превоза путника
у градском и приградском саобраћају;
- ред вожње у 3 (три) примерка.
Члан 14
Општинско веће општине Петровац на Млави је
дужно да донесе решење о регистрацији и да ред вожње
овери у року од 30 дана од дана подношења или да оверу
одбије.
У случају објективних потреба, а на захтев
предузећа, установа, месних заједница и група грађана
превозник може у току године регистровати, мењати и
усклађивати ред вожње на постојећим линијама у складу са
заштитним временом између регистрованих полазака, уз
сагласност Општинског већа општине Петровац на Млави.
Општина може расписати јавни конкурс за доделу
нових линија или нових полазака на регистрованим линијама,
уколико регистровани превозник на датој линији не испуњава
уговором предвиђене обавезе или не може да изађе у сусрет
оправданом захтеву за повећање броја полазака на
регистрованој линији.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15
Превозник може отпочети обављање превоза
путника у градском и приградском саобраћају ако има: уговор
о обављању делатности; регистровани и оверени ред вожње
по коме је дужан да обавља превоз, доказ о исправности
возила и ако поред услова утврђених Законом о превозу
путника у друмском саобраћају и овом Одлуком, има
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потписан Уговор о поверавању послова превоза путника у
градском и приградском саобраћају на територији општине
Петровац на Млави.
Пре примене реда вожње, превозник је дужан да
обавести кориснике превоза преко средстава јавног
информисања или на други одговарајући начин.
Ако превозник не обезбеди градски и приградски
превоз по утврђеном реду вожње, дужан је да обештети
кориснике услуга превоза који су унапред купили карту за
превоз, тако што ће им вратити вредност купљене карте,
односно умањити цену претплатне карте за наредни месец.
Члан 16
Превозник се мора придржавати регистрованог и
овереног реда вожње.
Ред вожње, односио полазак из реда вожње брисаће се из
регистра реда вожње ако превозник:
- не отпочне да обавља превоз по регистрованом реду
вожње у року од 3 дана од дана почетка важења реда вожње,
- престане да обавља превоз по регистрованом реду вожње
дуже од 5 дана узастопно,
- привремено обуставља превоз по регистрованом реду
вожње у укупном трајању дужем од 10 дана у току важења
реда вожње.
Брисање реда вожње, односно поласка из реда
вожње у случајевима из става 2. овог члана врши Општинско
веће општине Петровац на Млави.
Члан 17
Превозник може на одређеним релацијама и у
одређено време да повећа или смањи број полазака, ако за
то постоји оправдана потреба (школска година, верски
празници, одржавање културних, уметничких, спортских и
других манифестација), уз сагласност Општинског већа.
Члан 18
Превозник може из оправданих разлога на одређеној
линији да привремено обустави саобраћај, скрати линију,
продужи или делимично измени трасу.
Под оправданим разлозима у смислу става 1 овог
члана сматрају се елементарне непогоде (пожар, поплаве,
снежни наноси, поледица и др.), знатна оштећења улица,
путева и путних објеката, чиме је онемогућено безбедно
одвијање превоза на линији.
Превозник је дужан да о разлозима поремећаја
саобраћаја на одређеној линији одмах обавести орган
надлежан за послове саобраћаја, а преко средстава јавног
информисања и кориснике превоза.
Орган надлежан за послове саобраћаја је дужан да
одмах по пријему обавештења из става 3 овог члана да
превознику сагласност за измену линије, док трају оправдани
разлози.
Члан 19
Превозник може да престане са обављањем превоза
у случајевима и под условима прописаним законом и
уговором о обављању превоза.
Превозник може престати са обављањем линијског
превоза под условом да је одјавио ред вожње органу
надлежном за регистрацију и оверу реда вожње најкасније 60
дана пре престанка обављања линијског превоза и да је у
истом року преко средстава јавног информисања или на
други одговарајући начин најавио престанак обављања
линијског превоза.
Члан 20
У возилу којим се обавља превоз путника у градском
и приградском саобраћају мора се налазити:
1. путни налог попуњен на прописан начин, оверен и
потписан од стране овлашћеног лица и лица одговорног за
контролу техничке исправности возила,
2. важећи ред вожње, односно фотокопија важећег реда
вожње оверена печатом и потписом овлашћеног лица
превозника,
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3. одлука о висини цена превоза и сагласност органа
општине на ту одлуку,
4. општи услови превоза и Акт Министарства о испуњености
услова за обављање јавног линијског превоза,
5. назив линије са назначењем најмање једног успутног
аутобуског стајалишта, који ближе одређује правац линије
истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла и са
стране поред улазних врата.
Члан 21
Цена услуга превоза образује се на основу
елемената за образовање цена комуналних услуга
прописаних Законом о комуналним делатностима, уз
сагласност Општинског већа.
Члан 22
Предузеће или други привредни субјект коме
Општина
повери
обављање
комуналне
делатности
организације, контроле и реализације система превоза
путника у градском и приградском саобраћају на територији
општине Петровац на Млави је дужно да обезбеди штампање
и дистрибуцију карата, послове информисања путника,
контролу возних исправа у аутобусу, контролу спровођења
реда вожње и обављање диспечерских послова.
Члан 23
Превозник у јавном градском и приградском превозу
дужан је да прими сваког путника и ствари у границама
расположивих места за путнике, односно корисне носивости
возила.
Превозник је дужан да обезбеди превоз пртљага
истовремено са превозом путника којем пртљаг припада.
Превозник у линијском превозу путника дужан је
издати возну карту и потврду за превоз путничког пртљага.
Возач је дужан да возило зауставља на свим
стајалиштима која су унета у ред вожње.
IV ПОСЕБНE ОДРЕДБЕ
Члан 24
Уговором о поверавању обављања ове комуналне
делатности, који се по спроведеном поступку закључује са
превозником, уговориће се и минимум процеса рада у
обављању превоза путника у градском и приградском
саобраћају у случају штрајка запослених код превозника.
Члан 25
У случају штрајка, поремећаја или прекида у
обављању ове комуналне делатности, услед више силе или
других разлога који се нису могли спречити, односно
предвидети, надлежни орган превозника и органи општине
дужни су да предузимају неопходне оперативне и друге мере
и то:
- одреди ред првенства и начин обављања линијског превоза
у складу са потребама;
- предузме мере за отклањање насталих последица и друге
мере за пружање услуга;
- ангажује другог превозника за обављање линијског превоза
непосредном погодбом, до отклањања поремећаја;
- утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид
односно поремећај настао из других разлога у пружању
услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
У случају прекида линијског превоза услед штрајка,
превозник је обавезан да обезбеди минимално 75% од
планираног обима рада у обављању линијског превоза у
складу са закљученим уговором.
V НАДЗОР
Члан 26
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши
Одељење за имовинско правне послове, привреду и
друштвене делатности.
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Послове инспекцијског надзора над применом ове
одлуке и над обављањем ове комуналне делатности врши
саобраћајни инспектор Одељења за инспекцијске послове
Општинске управе општине Петровац на Млави.
Саобраћајни инспектор има право и дужност да у
вршењу инспекцијског надзора:
- прегледа возила којима се обавља превоз путника у
градском и приградском саобраћају и контролише потребну
документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о
закупу возила и друго),
- контролише важеће и оверене редове вожње и другу
документацију у вези са обављањем делатности превоза
путника,
- утврђује идентитет превозника, возног особља и других
одговорних лица за обављање превоза,
- контролише превозна документа у обављању линијског
превоза путника,
- прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу
документацију превозника.
Члан 27
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни
инспектор дужан је и овлашћен да:
1. подноси захтев за брисање реда вожње када утврди да
превозник не обавља линијски превоз путника у складу са
овереним редом вожње;
2. нареди отклањање недостатака у погледу:
2.1. испуњености прописаних услова и начина за обављање
јавног превоза путника у градском и приградском превозу на
територији општине Петровац на Млави;
2.2. придржавања реда вожње;
3. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се
превоз обавља, односно средства употребљавају противно
прописима;
4. искључи возило којим се врши јавни превоз путника у
градском и приградском саобраћају на територији општине
Петровац на Млави, противно одредбама закона и ове
одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну
дозволу и регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у
случају поновног искључивања возила истог превозника,
предузећа, другог правног лица, предузетника или грађанина
у трајању од 5 дана;
5. предузима друге мере утврђене законом.
Члан 28
Превозник коме је у вршењу јавног превоза путника
искључено возило, дужан је да на месту паркирања које му је
одређено, обезбеди возило.
Члан 29
Против решења саобраћајног инспектора Општинске
управе може се изјавити жалба надлежном органу у року од
15 дана од дана достављања решења.
Члан 30
Вршилац комуналне делатности дужан је да
спроводи континуирано изјашњавање (најмање једном
годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршиoца комуналнe
делатности, које се може организовати попуњавањем
упитника у просторијама вршиоца комуналне услуге или на
други погодан начин.
Вршилац комуналне делатности дужан је да о
резултатима изјашњавања корисника комуналних услуга
поднесе извештај комуналној испекцији општинске управе,
најкасније до 31. јануара за претходну годину.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
комуналних услуга такви да већина није задовољна
пруженом
комуналном
услугом
одређеног
вршиоца
комуналне делатности, комунална испекција општинске
управе покренуће поступак преиспитивања рада тог вршиоца
комуналне делатности и наложити му да отклони недостатке
који су наведени у изјашњавању корисника у року који не
може бити дужи од 90 дана.
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Уколико вршилац комуналне делатности не поступи
у складу са ставом 3 овог члана у погледу отклањања
недостатака квалитета пружене комуналне услуге, може се
раскинути уговор о поверавању обављања комуналне
делатности и поверити обављање комуналне делатности
другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава
услове.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај превозник ако:
1. обавља превоз, а не испуњава услове из члана 3 ове
одлуке;
2. обавља превоз, а не испуњава услове прописане чланом 4
ове одлуке;
3. обавља превоз, супротно условима предвиђеним чланом 6
ове одлуке;
4. користи аутобуска стајалишта која Општина није одредила
за линијски превоз путника (члан 8 став 1 ове одлуке);
5. отпочне и обавља превоз путника без уговора о обављању
превоза или отпочне обављање превоза путника без доказа о
исправности возила и без регистрованог и овереног реда
вожње (члан 15 став 1 ове одлуке);
6. ако се не придржава регистрованог и овереног реда вожње
(члан 16 став 1 ове одлуке);
7. у току важења реда вожње поступи супротно одредби
члана 17 ове одлуке;
8. обустави обављање линијског превоза, скрати линију,
продужи или делимично измени трасу супротно одредбама
члана 18 ове одлуке;
9. обустави обављање превоза супротно одредби члана 19
ове одлуке;
10. утврди и примењује цене превоза супротно и без
сагласности надлежног органа општине (члан 21 ове одлуке).
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и
одговорно лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара.
Члан 32
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00
динара казниће се за прекршај превозник ако:
1. у возилу којим обавља превоз путника нема важећи ред
вожње (члан 20 тачка 2 ове одлуке),
2. у возилу којим обавља превоз путника нема путни налог
попуњен, оверен и потписан на прописан начин (члан 20
тачка 1 ове одлуке),
3. у возилу којим обавља превоз нема важеће цене са
решењем о сагласности (члан 20 став 3 ове одлуке),
4. у возилу којим обавља превоз нема истакнут назив линије
на прописан начин (члан 5 Одлуке),
5. не обавести кориснике о почетку примене реда вожње
(члан 15 став 2 и став 3 ове одлуке),
6. у линијском превозу не прими путнике и ствари у
границама расположивих места за путнике, противно
одредбама члана 23 ове одлуке,
7. уколико возач не зауставља возило на стајалиштима која
су унета у ред вожње.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и
одговорно лице новчаном казном у фиксном износу од
7.500,00 динара.
Члан 33
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај превозник и друго правно
лице ако онемогући или омета саобраћајног инспектора у
вршењу службене дужности, или не достави тражене податке
у одређеном року, или достави нетачне податке и ако не
изврши или у одређеном року не изврши решење
саобраћајног инспектора.
За радње из претходног става казниће се и
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у фиксном
износу од 5.000,00 динара.
Члан 34
Новчаном казном на лицу места у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

25. 10. 2021. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

поступа у супротности са одредбама члана 23 став 4 ове
одлуке.
Члан 35
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00
динара казниће се за прекршај физичко лице које обавља
јавни превоз путника на територији Општине, а није
регистровано за обављање те врсте превоза (члан 4 ове
одлуке).
Члан 36
Саобраћајни инспектор, у оквиру својих надлежности
издаје у писаној форми прекршајни налог у складу са законом
којим је прописана садржина прекршајног налога, за
прекршаје за које су прописане новчане казне у фиксном
износу у члановима 30, 31, 32, 33 и 34. ове одлуке.
Саобраћајни инспектор издаће прекршајни налог
уколико је прекршај откривен на један од следећих начина:
1. непосредним опажањем приликом контроле, надзора или
прегледа, као и увидом у службеној евиденцији надлежног
органа;
2. увидом у податке који су добијени уз помоћ уређаја за
надзор или мерење;
3. приликом инспекцијског или другог надзора прегледом
документације, просторија и робе или на други законом
прописани начин.
Члан 37
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две
копије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје
прекршајни налог, а копију задржава орган који је прекршајни
налог издао.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога
се сматра да је учинило прекршај у моменту откривања
прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује његов
пријем.
Ако је лице за кога се сматра је учинило прекршај
одсутно и када околности откривања или природа прекршаја
то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити
путем поште или доставне службе, у складу са одредбама
закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни
налог одбије да прими налог, саобраћајни инспектор
упозориће га на последице одбијања пријема, унети у
прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час
када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог
уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати
изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање
о издатом судском налогу, сматраће се да је прихватио
одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и
забележбом да новчана казна није плаћена, саобраћајни
инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради
спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може
прихватити одговорност за прекршај и након истека рока од
осам дана од дана пријема прекршајног налог ако пре
поступка извршења добровољно плати целокупни износ
изречене новчане казне.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-170/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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4.

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 25.10.2021. године, донела је,
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.БР. 7090 КО
МЕЛНИЦА И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ ПО ВРСТИ
ЗЕМЉИШТА - ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
И ПО КУЛТУРИ - ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВЦА И ПРОМЕНЕ ПРАВЦА
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
БР. 259/2021 ОД 19.02.2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
Прихвата се закључак Комисије за утврђивање
правца и промене правца општинских путева бр. 259/2021 од
19.02.2021. године, тако да се на Кп.бр.7090 КО Мелница,
уписана у Листу непокретности број 2589 КО Мелница, укида
некатегорисани пут у површини од 109 м2 - те се парцела
одређује по Врсти земљишта као земљиште у грађевинском
подручју и по Култури као остало вештачки створено
неплодно земљиште.
Члан 2.
На основу ове Одлуке, а у складу са Просторним
планом, извршиће се промена у Служби за катастар
непокретности на наведеној парцели у свему према одлуци
из члана 1.
Члан 3.
Након извршених промена у служби за катастар
непокретности даљи поступак у вези наведене парцеле
спровешће Комисија за грађевинско земљиште општине
Петровац на Млави и остали надлежни органи.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-171/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

5.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др. закон 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 25.10.2021. године, донела је,
ОДЛУКУ
- О УКИДАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.БР.
5120/2 КО ЖДРЕЛО И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ ПО
КУЛТУРИ ЗА ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
И
ПО
ВРСТИ
ЗА
ЗЕМЉИШТЕ
У
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ - О УСПОСТАВЉАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
НА КП.БР. 5119/2 КО ЖДРЕЛО И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ
ПО ВРСТИ ЗА ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ И ПО КУЛТУРИ
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА - О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАЗМЕНЕ КП.БР.
5120/2 ЗА КП.БР. 5119/2 КО ЖДРЕЛО ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРАВЦА И ПРОМЕНЕ ПРАВЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
БР. 21/2021 ОД 01.03.2021. ГОДИНЕ
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Члан 1.

Прихвата се закључак Комисије за утврђивање
правца и промене правца општинских путева бр. 21/2021 од
01.03.2021. године, тако да се укида некатегорисани пут на
Кп.бр. 5120/2 КО Ждрело у површини од 267 м2 и парцела
проглашава по начину културу за Остало вештачки створено
неплодно земљиште и по врсти Земљиште у грађевинском
подручју и успоставља некатегорисани пут на Кп.бр. 5119/2
КО Ждрело у површини од 384 м2 и парцела проглашава по
култури као Остало земљиште и по врсти као Грађевинско
земљиште изван грађевинског подручја, некатегорисани пут.
Члан 2.
Покреће се поступак размене Кп.бр. 5120/2 КО
Ждрело у површини од 267 м2 за Кп.бр. 5119/2 КО Ждрело у
површини од 384 м2, без доплате на име разлике у површини
парцела.
Члан 3.
На основу ове одлуке поступак размене парцела из
члана 2. ове одлуке спровешће Комисија за грађевинско
земљиште општине Петровац на Млави и остали надлежни
органи општине.
Члан 4.
Након спроведених поступака из чланова 1. и 2. ове
одлуке код СКН Петровац на Млави извршиће се промене на
наведеним парцелама у смислу начина коришћења и
власничких права.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на
Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-172/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

6.

На основу члана 6. ст. 5 до 7. и члана 7а Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/14-др.закон,
95/2018, 99/2018-одлука УС, 86/2019 и 144/2020) 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 25.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТ И ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2022. годину на територији општине Петровац на
Млави.
Члан 2.
На територији општине Петровац на Млави у
зависности од комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Петровац на Млави, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу, одређене су три зоне
за утврђивање пореза на имовину, с тим да је прва зона
утвђена за најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији
општине Петровац на Млави у ПРВОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта .........................2000,00 динара
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пољопривредног земљишта..................... - динара
шумског земљишта................................... - динара
другог земљишта...................................... - динара
станова........................................50.000,00 динара
кућа за становање.......................40.250,00 динара
пословних зграда и других( надземних и подземних)
грађевинских објеката који служе за обављање
делатности..................................64.000,00 динара
8) гаражe и помоћни објекти...........18.000,00 динара
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији
општине Петровац на Млави у ДРУГОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта.................1000,00 динара
2) пољопривредног земљишта...................... - динара
3) шумског земљишта.................................... - .динара
4) другог земљишта........................................ - динара
5) станова..........................................32.200,00 динара
6) кућа за становање........................32.200,00 динара
7) пословних зграда и других( надземних и подземних)
грађевинских објеката који служе за обављање
делатности....................................51.200,00 динара
8) гаражe и помоћни објекти.............14.400,00 динара
Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији
општине Петровац на Млави у ТРЕЋОЈ зони износе:
грађевинског земљишта......................375,00 динара
пољопривредног земљишта..................25,17 динара
шумског земљишта................................17,81 динара
другог земљишта...................................15,10 динара
станова............................................16.100,00 динара
кућа за становање...........................16.100,00 динара
пословних зграда и других( надземних и подземних)
грађевинских објеката који служе за обављање
делатности......................................25.600,00 динара
8) гаражe и помоћни објекти.................7.200,00 динара
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Члан 3.
Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Петровац на Млави и на интернет страни општине
Петровац на Млави - www.petrovacnamlavi.rs
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења,
а примењује се од 01. јануара 2022. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-173/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

7.

На основу члана 183. став 1. тачка 3), става 4. истог
члана Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник РС", број 118/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) 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 дана 25.10.2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПОНИШТАВАЊУ КОНАЧНОГ РЕШЕЊА
ПОНИШТАВА СЕ Решење Скупштине општине
Петровац на Млави број: 020-149/2019-02 од 09. 09. 2019.
године у целини.
Образложење
Решењем Скупштине општине Петровац на Млави
број: 020-149/2019-02 од 09.09.2019. године о прибављању у
јавну својину дела кп.бр. 2483/7 у површини од 16 м2
непосредном погодбом уз накнаду од Радета Бранковића из
Петровца на Млави, ради формирања јавног земљиштаулице према Плану детаљне регулације „Прокино сокаче“,

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

25. 10. 2021. године
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прописано је да ће се у року од 30 дана од дана
правноснажности овог решења, а након прибављеног
мишљења општинског правобраниоца закључити уговор о
прибављању непокретности описане у ставу 1. поменутог
решења.
Решење Скупштине општине Петровац на Млави
број: 020-149/2019-02 од 09.09.2019. године постало је
правноснажно дана 20. 10. 2019. године, прибављено је
потребно мишљење општинског правобраниоца на садржину
нацрта уговора дана 05. 02. 2020. године, али је накнадно
дана 16. 8. 2021. године записником Комисије за спровођење
поступка непосредне погодбе утврђено да је власник
парцеле, чији се део прибавља, промењен и да је иста сада у
власништву Горана Бранковића, сина претходног власника
Радета Бранковића, те је комисија константовала да се
поступак води убудуће на Горана Бранковића.
Имајући у виду наведене чињенице, а у складу са
чланом 183. став 1. тачка 3) Закона о општем управном
поступку, прописано је да ће другостепени или надзорни
орган решењем, на захтев странке или по службеној
дужности у целини или делимично поништити коначно
решење, ако његово извршење уопште није могуће. Ставом
4. истог члана поменутог закона прописано је да ако не
постоји другостепени или надзорни орган, решење ће
сагласно ст.(1)-(3) овог члана, поништити орган који је донео
коначно првостепено решење, те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.
Ово решење је коначно.
Решење доставити: Радету Бранковићу из Петровца на
Млави, Улица 8. Октобра бр. 169, Горану Бранковићу из
Петровца на Млави, Улица 8. Октобра бр. 169, Одељењу за
имовинско правне послове, привреду и друштвене
делатности и архиви Скупштине општине Петровац на
Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-174/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

8.

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, 95/18 и 153/20),
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. 020-22/2019-02 од 07.02.2019. године,
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 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. 020-145/2021-02 од 30. 8. 2021. године,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној данa 25.10.2021. године, д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2483/7
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ГОРАНА 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
Листу непокретности бр. 6016 КО Петровац на Млави у
приватној својини у уделу 1/1 oд Горана Бранковића из
Петровца на Млави, путем непосредне погодбе, уз накнаду.
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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 правноснажности 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. 020-113/201902 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“. Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о
измени Одлуке о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави
непосредном погодбом бр. 020-145/2021-02 од 30. 8. 2021.
године измењена је Одлука Скупштине општине Петровац на
Млави бр.020-113/2019-02 од 13. 6. 2019. године у тачки IV
ставу 1. редни број 2. тако да гласи „2. Ана Јовић,
руководилац одељења за имовинско правне послове,
привреду и друштвене делатности, 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 доставило
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.020-22/201902.
Поступајући у складу са Одлуком Скупштине општине
бр.020-22/2019-02 од 07.02.2019. године, Комисија је
спровела поступак и упознала Горана Бранковића из
Петровца на Млави да се према Плану детаљне регулације

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

25. 10. 2021. године
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"Прокино сокаче" и извршеним геодетским мерењима oд
његове кп.бр. 2483/7 КО Петровац на Млави уписане у ЛН
бр.6016 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 16. 8. 2021. 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. 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, 95/18 и 153/20),
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, 95/18
и 153/20) 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: Горану Бранковићу из Петровца
на Млави, Улица 8. Октобра бр. 169, Општинском
правобраниоцу, Одељењу за имовинско-правне послове,
привреду и друштвене делатности и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-175/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
9.

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, 95/18 и 153/20),
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. 020-22/2019-02 од 07.02.2019. године,
Одлуке Скупштине општине Петровац на Млави о измени
Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у
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јавну својину општине Петровац на Млави непосредном
погодбом бр. 020-113/2019-02 од 13. 6. 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. 020-145/2021-02 од 30. 8. 2021. године,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној данa 25.10.2021. године, д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2480/1
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ДОБРИЦЕ СТАНКОВИЋА
ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Петровац на
Млави део кп.бр. 2480/1 у површини од 31 м2, уписане у
Листу непокретности бр. 487 КО Петровац на Млави у
приватној својини 1/1 од Добрице Станковића 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. 2480/1 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 правноснажности 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. 020-113/201902 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“. Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави о
измени Одлуке о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави
непосредном погодбом бр. 020-145/2021-02 од 30. 8. 2021.
године измењена је Одлука Скупштине општине Петровац на
Млави бр.020-113/2019-02 од 13. 6. 2019. године у тачки IV
ставу 1. редни број 2. тако да гласи „2. Ана Јовић,
руководилац одељења за имовинско правне послове,
привреду и друштвене делатности, 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
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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 дана 24. 4. 2019. године доставило Извештај о
процени тржишне вредности у коме се наводи да процењена
тржишна вредност износи 2080,00 динара по м2.
Након ангажовања овлашћеног геометра ГЕОИМАГЕ 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 Добрицу Станковића из
Петровца на Млави да се према Плану детаљне регулације
"Прокино сокаче" и извршеним геодетским мерењима oд
његове кп.бр. 2480/1 КО Петровац на Млави уписане у ЛН бр.
487 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. 2480/1 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 24. 8. 2021. 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. 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 мишљењу 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, 95/18
и 153/20), 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, 95/18
и 153/20) 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: Добрици Станковићу из
Петровца на Млави, Улица 8. Октобра бр. 153, Општинском
правобраниоцу, Одељењу за имовинско-правне послове,
привреду и друштвене делатности и Архиви.
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На основу члана 27. став 10. и 29. став 4. Закона о
јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016- др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),
члана 2. и чл. 3.став 2. и 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), члана 14.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Петровац на Млави став 4. ("Сл.гласник
општине Петровац на Млави" бр.7/14, 3/15) и у складу са
чланом 40. Статута општине Петровац на Млави (Сл Гласник
општине Петровац на Млави 2/19) у поступку откупа
стамбених јединица, на основу Закона о избеглицама (''Сл.
Гласник РС''бр. 18/92, ''Сл. Лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука
СУС и ''Сл Гласник РС'', бр. 30/2010.), Правилника о начину и
критеријумима за избор корисника стамбеног објекта број 2610/06-02 од 25. јула 2006. године и Уговора о реализацији
компоненте стамбене изградње у оквиру пројекта «Подршка
националној стратегији у решавању проблема избеглих и
интерно расељених лица преко подршке у унапређењу
животних услова» у Петровцу на Млави, финансираног од
стране ЕУ преко Европске агенције за реконструкцију, а
реализованог од стране организације ХЕЛП-Hilfe zur
Selbsthilfe након поступка који је спровела Комисија
именована Одлуком председника општине Петровац на
Млави број: 360-1/19-01/1 од 20.02. 2019 године
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 25.10.2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О отуђењу непокретности из јавне својине општине
Петровац на Млави
I
Отуђује се из јавне својине општине Петровац на Млави
непосредном погодбом следећа непокретност: стан број 7,
уписан у Листу непокретности број: 11359 КО Петровац на
Млави, улаз број 3, евиденциони број 29, који се налази на
првом спрату стамбене зграде за колективно становање,
корисне површине 39 м2, по структури двособан, који је у
јавној својини општине Петровац на Млави у обиму удела 1/1
досадашњем закупцу Адријани Денић из Петровца на Млави.
II
Непокретност из става 1. отуђује се за укупну
купопродајну цену од 627.900,00 динара, наведена цена
утврђена је од стране Комисије именоване Одлуком
председника општине Петровац на Млави број: 360-1/19-01/1
од 20.02.2019. године, применом критеријума дефинисаним
Законом о избеглицама (''Сл. Гласник РС''бр. 18/92, ''Сл. Лист
СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС и ''Сл Гласник РС'', бр.
30/2010).
III
Утврђену купопродајну цену купац ће исплатити
продавцу у моменту потписивања и овере купопродајног
уговора.
IV
У року од 30 дана од дана правноснажности овог
решења, а након прибављеног мишљења Општинског
правобраниоца,
закључиће
се
уговор
о
отуђењу
непокретности ближе описане у ставу 1. овог решења којим
ће се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних
страна.
V
Председник општине Петровац на Млави, по
прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у име
Општине закључује уговор из става 3. овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-176/2021-02
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ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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Решење је коначно.
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Образложење

РЕШЕЊЕ

У оквиру пројекта «Подршка националној стратегији
у решавању проблема избеглих и интерно расељених лица
преко подршке у унапређењу животних услова» у Петровцу
на Млави, финансираног од стране ЕУ преко Европске
агенције за реконструкцију, општина Петровац на Млави је са
организацијом ХЕЛП-Hilfe zur Selbsthilfe и Комесаријатом за
избеглице склопила Уговор број: 400-262/06-02 у јуну 2006.
године.
У складу са наведеним Уговором и Законом о
избеглицама Јагоди Денић, мајци садашњег закупца, је
Решењем број: 360-33/07 дана 02.07.2007. године додељен
стан број 7 у закуп на период од 3 године, без накнаде. На
основу наведеног Решења закључен је Уговор о коришћењу
стамбене јединице број: 360-77/07-01 од 12. јула 2007. године
на период од 3 године.
Допунским Решењем број: 360-22/07 од 4. јануара
2011. године продужен је закуп и утврђена цена закупнине у
износу од 0,5 евра по метру квадратном.
На основу наведеног Решења закључен је Уговор о
коришћењу стамбене једнице путем закупа на период од 5
година уз плаћање закупнине под бројем: 360-12/11-02 од
25.03.2011. године
Анексом уговора од 02. 6. 2016. године број: 46438/16-01 извршено је продужење рока закупа са закупцем на
период од још 3 године.
Решењем број: 06-21/2019-01-1 од 13. 8. 2019.
године, пренето је право коришћења стамбене јединице
путем закупа са Јагоде Пајић на њену ћерку Адријану Денић и
на основу наведеног решења је са Адријаном Денић дана 01.
октобра 2019. године закључен Анекс II уговора број: 46438/16-01/1 на временски период од 3 године.
Комисија именована Одлуком председника општине
Петровац на Млави број 360-1/19-01/1 од 20.02.2019. године
је у предвиђеном поступку изашла на лице места и утврдила
неопходне елементе за утврђивање права на откуп стамбене
јединице, а затим је на основу тржишне вредности
непокретности на основу Одлуке СО Петровац применом
Критеријума предвиђених Законом о избеглицама утврдила
укупну вредност - купопродајну цену непокретности.
Након спроведеног поступка комисије, у поступку који
је вођен пред Одељењем за имовинско правне послове,
привреду и друштвене делатности утврђено је да је закупац
Адријана Денић у потпуности измирила своје обавезе по
основу закупнине за предметну стамбену јединицу о којој је
чињеници издата потврда од стране Одељења за финансије
и буџет ОУ Петровац на Млави, и да је странка изјавила да
жели да откупи предметну стамбену једницу, да је сагласна
са спроведеним поступком као и примењеним критеријумима
за обрачун купопродајне цене предметне непокретности, те
се у поступку у посебној изјави заведеној под бројем: 46438/16-01/1 од 07. 9. 2021. године изјаснила и о томе да ће
утврђену купопродајну цену исплатити у целости продавцу у
моменту потписивања и овере купопродајног уговора.
На основу свега напред изнетог донето је Решење
као у изреци.
Решење доставити: Адријани Денић из Петровца на
Млави, Улица Крајишка број 15, Одељењу за имовинско
правне послове, привреду и друштвене делатности,
Општинском јавном правобранилаштву, Архиви.

I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-177/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
11.

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", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 25.10.2021. године, донела је

Усваја се Извештај о раду Предшколске установе
"Галеб" Петровац на Млави за радну 2020/21. годину и даје
се сагласност на Годишњи план рада за радну 2021/22.
годину, који су усвојени на седници Управног одбора
установе, одржаној 07.09.2021. године, под бројевима 333 и
334.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-178/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

12.

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 25.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План и програм рада Центра
за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица за
2022. годину, који је усвојен на седници Управног одбора,
одржаној 17.08.2021. године, под бројем 551-10-1450/21-1.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-179/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

13.

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 25.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се годишњи извештај за утврђивање
остварене уштеде за јавно-приватно партнерство за
вршење услуга реконструкције, рационализације и
одржавања јавног осветљења у градском подручју општине
Петровац на Млави за трећу годину гарантног периода.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-180/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

25. 10. 2021. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

14.

Ha основу члана 1. став 1. тачка 2. и члана 9. став 1.
тачка 4. и став 2 . тачка 4. Закона о платама у државним
органима и јавним службама ("Службени гласник PC", бр.
34/2001, 62/2006- др.закон, 116/2008- др.закон, 116/2008др.закон и 92/2011, 99/2011- др.закон, 10/2013, 55/2013,
99/2014, 21/2016- др.закон и 113/2017- др.закон), Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима пречишћен текст ("Службени гласник PC", бр. 44/2008, 2/2012,
113/2017- др.пропис и 23/2018) и члана 40. Статута општине
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац
на Млави", број 2/19), а на предлог Одбора за избор и
именовања,
Скупштине општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 25.10.2021. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И
ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА ОД СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Члан 1.
У Правилнику о платама, накнадама и другим
примањима изабраних, постављених и именованих лица од
Скупштине општине Петровац на Млави, број 110-18/2020-02
од 20.10.2020. године, врши се измена у члану 11. ставу 1.
тако што се aлинеја 6 мења и гласи:
- правобранилац општине 31,00 (14,85 90% од коеф.
начелника Округа + 9 додатни коефицијент и увећање од
30% по члану 5. став 2. алинеја 1. Уредбе).
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику гласнику општине Петровац на Млави,
а примењиваће се од 01.11.2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-181/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

4. Дејан Љубисављевић, испред Савета родитеља ОШ
"Жарко Зрењанин" Велико Лаоле, за члана и Јовица Ристић,
испред Савета родитеља ОШ "Жарко Зрењанин" Велико
Лаоле, за заменика члана;
5. Вијолета Зарић, испред Савета родитеља ОШ "Јован
Шербановић" Рановац, за члана и Силвија Новичић, испред
Савета родитеља ОШ "Јован Шербановић" Рановац, за
заменика члана;
6. Миљана Стевановић, испред Савета родитеља ОШ
"Мирослав Букумировић Букум" Шетоње, за члана и Дијана
Вучковић, испред Савета родитеља ОШ "Мирослав
Букумировић Букум" Шетоње, за заменика члана;
7. Виолета Сретеновић, испред Савета родитеља ОШ "Проф.
Брана Пауновић" Рашанац, за члана и Живојка Јанковић,
испред Савета родитеља ОШ " Проф. Брана Пауновић"
Рашанац, за заменика члана;
8. Славица Миљковић, испред Савета родитеља ОШ "Света
Михајловић" Буровац, за члана и Зорица Мићић, испред
Савета родитеља ОШ "Света Михајловић" Буровац, за
заменика члана;
9. Биљана Траиловић, испред Савета родитеља Средње
школе "Младост" Петровац на Млави, за члана и Мирјана
Мијатовић, испред Савета родитеља Средње школе
"Младост" Петровац на Млави, за заменика члана;
10. Сабрина Михајловић, испред Савета родитеља
Предшколске установе "Галеб" Петровац на Млави, за члана
и Драгана Јанковић, испред Савета родитеља Предшколске
установе "Галеб" Петровац на Млави, за заменика члана.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
решење о именовању чланова Локалног савета родитеља,
број 020-240/2020-02 од 20.10.2020. године.
III
Решење доставити: Именованим члановима и
заменицима чланова Локалног савета родитеља, школама и
предшколским установама општине Петровац на Млави,
стручној служби за образовање и културу општине Петровац
на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

15.

На основу члана 121. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17,
27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16 и 47/18), члана 3. Правилника о општинском
савету родитеља ("Службени гласник РС", бр. 72/18) и члана
40. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник
општине Петровац на Млави", број 2/19), а на предлог
Oдбора за избор и именовањa,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 25.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА
I
У Локални савет родитеља општине Петровац на
Млави именују се:
1. Бојан Богдановић, испред Савета родитеља ОШ "Бата
Булић" Петровац на Млави, за члана и Братинка Траиловић,
испред Савета родитеља ОШ "Бата Булић" Петровац на
Млави, за заменика члана;
2. Милена Симић, испред Савета родитеља ОШ "Бранко
Радичевић" Мелница, за члана и Драгана Драгомировић,
испред Савета родитеља ОШ "Бранко Радичевић" Мелница,
за заменика члана;
3. Дејан Спасојевић, испред Савета родитеља ОШ "Ђура
Јакшић" Орешковица, за члана и Милена Милетић Васић,
испред Савета родитеља ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица, за
заменика члана;
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Број: 020-182/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

16.

На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени гласник РС",
бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), 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), а на предлог Одбора за избор и
именовањa,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 25.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋБУКУМ" ШЕТОЊЕ
I
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора
Основне школе "Мирослав Букумировић-Букум" Шетоње
Александра Ацић, мастер филолог из Кушиљева, именована
као представник наставничког већа школе, решењем број
020-161/2020-02 од 20.08.2020. године и Биљана Маринковић
из Шетоња, именована као представник савета родитеља,
решењем број 020-161/2020-02 од 20.08.2020. године.

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

25. 10. 2021. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
II

Именују се за чланове Школског одбора Основне
школе "Мирослав Букумировић-Букум" Шетоње Иван Грујин,
наставник технике и технологије из Петровца на Млави, као
представник
наставничког
већа
школе
и
Ивана
Радисављевић из Шетоња, као представник савета
родитеља.
III
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
IV
Решење доставити: Именованим и разрешеним
члановима Школског одбора, школи, стручној служби за
образовање и културу општине Петровац на Млави и архиви
Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-183/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

17.

На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени гласник РС",
бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), 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), а на предлог Одбора за избор и
именовањa,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 25.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ"
ОРЕШКОВИЦА
I
Разрешава се дужности члан Школског одбора
Основне школе "Ђура Јакшић" Орешковица Изворинка Пајкић
из Орешковице, именована као представник савета
родитеља, решењем број 020-238/2020-02 од 20.10.2020.
године.
II
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе "Ђура Јакшић" Орешковица Гордана Петровић из
Добрња, као представник савета родитеља.
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("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19), а
на предлог Одбора за избор и именовањa,
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 25.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ И ЖАГУБИЦА
I
Јасминки Николић, дипл. економисти из Петровца на
Млави, престаje функција директора Центра за социјални рад
општина Петровац на Млави и Жагубица, са седиштем у
Петровцу на Млави, због истека мандата.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
III
Решење доставити: Јасминки Николић из Петровца
на Млави, Управном одбору Центра за социјални рад
општина Петровац на Млави и Жагубица, архиви Скупштине
општине Петровац на Млави и архиви Скупштине општине
Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-185/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

19.

На основу члана 125. Закона о социјалној заштити
("Службени гласник РС", бр. 24/2011), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Служебени 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), на предлог Одбора за избор и
именовањa, а по претходно прибављеној сагласности
Министарства за рад, запошљавање и борачка и социјална
питања, број 119-01-320/2021-09 од 13.10.2021. године,
Скупштина општине Петровац на Млави, на
седници одржаној 25.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНA ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ И ЖАГУБИЦА
I

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

Јасминка Николић, дипломирани економиста из
Петровца на Млави, именује се за вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад општинa Петровац на
Млави и Жагубица, са седиштем у Петровцу на Млави.

IV

II

Решење доставити: Именованом и разрешеном
члану Школског одбора, школи, стручној служби за
образовање и културу општине Петровац на Млави и архиви
Скупштине општине Петровац на Млави.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Правни основ за доношење овог решења садржан је
у члану 124. и 125. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник
РС“, број. 24/11). Законом о социјалној заштити прописано је
да оснивач именује вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад уз претходно прибављену сагласност
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
Управни одбор Центра за социјални рад општина
Петровац на Млави и Жагубица упутио је Скупштини општине
Петровац на Млави и Скупштини општине Жагубица предлог
за именовање

III

Број: 020-184/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
18.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Служебени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави

Oбразложење

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -
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Јасминке Николић, дипломираног економисте из Петровца на
Млави, за вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад општинa Петровац на Млави и Жагубица.
Скупштина општине Петровац на Млави и
Скупштина општине Жагубица обратиле су се
Министарству за рад, запошљавање и борачка и социјална
питања, дописом број 020-165/2021-02 од 06.10.2021. године,
са захтевом за давање сагласности за именовање Јасминке
Николић, дипломираног економисте из Петровца на Млави,
за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад
општинa Петровац на Млави и Жагубица, и том приликом
доставили наведеном Министарству све потребне доказе о
испуњености услова за именовање, а у складу са чланом 124.
и 125. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС",
бр. 24/2011).
Министарство за рад, запошљавање и борачка и
социјална питања је, у складу са чланом 125. став 2. Закона о
социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/2011),
доставило сагласност, број 119-01-320/2021-09 од 13.10.2021.
године, за именовање Јасминке Николић, дипломирани
економиста из Петровца на Млави, за вршиоца дужности
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директора Центра за социјални рад општинa Петровац на
Млави и Жагубица.
На основу напред наведеног, донето је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је
коначно и против њега се не може изјавити жалба, већ се
може покренути управни спор пред Управним судом у року од
30 дана од дана достављања овог решења.
Решење доставити: Именованом в.д. директору,
Центру за социјални рад општина Петровац на Млави и
Жагубица, Управном одбору Центрa за социјални рад и
архиви Скупштине општине Петровац на Млави и Скупштине
општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-186/2021-02
Датум:25.10.2021.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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САДРЖАЈ

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, 020-168/2021-02;
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ, 020-169/2021-02;
ОДЛУКА О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 020-170/2021-02;
ОДЛУКА О УКИДАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.БР. 7090 КО МЕЛНИЦА
И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ ПО ВРСТИ ЗЕМЉИШТА - ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ И ПО КУЛТУРИ - ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВЦА И ПРОМЕНЕ
ПРАВЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА БР. 259/2021 ОД 19.02.2021. ГОДИНЕ, 020-171/2021-02;
ОДЛУКА - О УКИДАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.Б. 5120/2 КО ЖДРЕЛО И ПРОГЛАШЕЊУ
ПАРЦЕЛЕ ПО КУЛТУРИ ЗА ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ И ПО ВРСТИ
ЗА ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ - О УСПОСТАВЉАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ
ПУТА НА КП.БР.5119/2 КО ЖДРЕЛО И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ ПО ВРСТИ ЗА ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
И ПО КУЛТУРИ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
- О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАЗМЕНЕ КП.БР.5120/2 ЗА КП.БР.5119/2 КО ЖДРЕЛО ПО ЗАКЉУЧКУ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВЦА И ПРОМЕНЕ ПРАВЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
БР. 21/2021 ОД 01.03.2021. ГОДИНЕ, 020-172/2021-02;
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 020-173/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ КОНАЧНОГ РЕШЕЊА, 020-174/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2483/7 НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ОД ГОРАНА БРАНКОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, 020-175/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2480/1 НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ОД ДОБРИЦЕ СТАНКОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ, 020-176/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 020-177/2021-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ГАЛЕБ"
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА РАДНУ 2020/21. ГОДИНУ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2021/22. ГОДИНУ, 020-178/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ, 020-179/2021-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ
УШТЕДЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ ГАРАНТНОГ ПЕРИОДА, 020-180/2021-02;
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА ОД СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 020-181/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА, 020-182/2021-02;
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ-БУКУМ" ШЕТОЊЕ, 020-183/2021-02;
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ОРЕШКОВИЦА, 020-184/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНA ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА, 020-185/2021-02;
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНA ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА, 020-186/2021-02;

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -
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О СН И В АЧ :
СК УП ШТ ИН А О П ШТ И НЕ П ЕТ РО В А Ц Н А М Л А ВИ , О д л ук а б р. 02 0 - 9 3 /2 0 06- 0 2 о д 0 5. 0 6 .2 0 06 .
го д и не и О д л ук а б р. 02 0- 1 00 /2 0 08 - 0 2 о д 1 8. 0 7. 20 0 8. г о д ин е
ИЗ Д А В А Ч:
О ПШТ ИН С КА УП Р А В А О П ШТ ИНЕ П ЕТ РО В А Ц Н А М Л А ВИ
Гл а вн и и од го в ор н и у ре дн ик :
д ип л . пр а вн и к М и л иц а М ар к ов и ћ , с ек р ет а р С к упш т ин е о пш т ин е Пет р ов ац н а М л ав и
те л е фо н: 0 1 2 / 3 31 - 28 0 , ф а кс : 01 2 / 3 31 - 2 8 3
Ст ру ч на о бр ад а м а т ер и ј ал а:
Сл уж б а з а с к уп ш т и нс ке п ос л ов е

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

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

