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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету
општине Петровац на Млави за 2022. годину, садржан је у
одредбама: члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 и
47/2018), чл. 63. Закона буџетском систему („Сл. гласник РС,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исп, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,
118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл.гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012,99/2013-усклађени
дин.изн.,125/2014-усклађени
дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени
дин.изн.,
89/2018-усклађени
дин.изн.,
95/2018-др.закон,
86/2019-усклађени
дин.изн.,126/2020-усклађени
дин.изн.,99/2021-усклађени дин.изн. и 111/2021-др.закон), и
члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени
гласник општине Петровац на Млави“, бр. 2/19).
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 ПРВЕ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022.годину
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и
издаци буџета, са отплатом главнице кредита, овом изменом
и допуном Одлуке о буџету за 2022. годину, мењају се и
износе 1.290.244.757,33 дин. Приходи, као и расходи и
издаци, увећавају се за 304.507.579,32 динара из следећих
разлога:
Извор 13 се увећава за 42.524.274,12 дин, та средства су
се 31.12.2021. год налазила на рачуну, а првобитном
Одлуком нису била планирана, значи врши се корекција
овог извора и распоређују се на следећи начин:
КПЦ-у Филмски центар је уплатио 420.000,00 динара
Асфалтирање улица 15.000.000,00 динара
Учешће
општине
за
финансирање
пројекта
Осавремењавање рада Скупштине општине Петровац на
Млави кроз увођење Е-скупштинског система у износу од
2.220.000,00 динара.
Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000,00
динара.
Учешће општине за Пројекат унапређење енергетске
ефикасности на територији општине Петровац на Млави
у износу од 2.200.000,00 динара.
Спортски центар 1.100.000,00 за сталне трошкове.
Текућа буџетска резерва 12.780.000,00 динара.
Стални трошкови 6.804.274,12
Извор 07 се увећава за 261.983.305,20 дин. и то:
На основу Уговора између Министарства заштите
животне средине и општине Петровац на Млави,као и
Решења о повећању прихода, извор 07 се увећава за
242.183.305,20 динара, средства су наменског карактера
и односе се на изградњу трансфер станице са
рециклажним двориштем у Петровцу на Млави.
На
основу
Одлуке
о
одобравању
средстава
Министарства без портфеља задуженог за унапређење
развоја
недовољно развијених општина, Општини
Петровац на Млави одобрена су наменска средства у

-
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износу од 8.000.000,00 динара за пројекат – унапређење
инфраструктурних капацитета на територији општине
Петровац на Млави- ул Јована Јовановића Змаја у
Петровцу на Млави, ул Село и ул потес Кулма у
Лесковцу.
Одлуком о расподели средстава, Министарство државне
управе и локалне самоуправе је општини Петровац на
Млави
одобрило
средства
у
износу
од
11.800.000,00динара
за
финансирање
пројекта
Осавремењавање рада скупштине општине Петровац на
Млави кроз увођење Е-скупштинског система.

У расходном делу буџета такође долази и до промене
укупне висине појединих апропријација на основу захтева
директних и индиректних корисника и отварања нових
апропријација.
Остале
промене
обухватају
преусмеравање
апропријација са једне на другу у оквиру укупног буџета
корисника, а на основу њихових захтева.
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
Финансијски резултат који произилази из оваквог
Ребаланса Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за
2022. годину, је дефицит у износу од 61.712.077,63 дин.
Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о измени и
допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022.
годину у планираном износу од 61.712.077,63 динара као и
отплата кредита у износу од 25.000.000,00 динара покривају
се из пренетих неутрошених средстава у износу од
86.712.077,63 динара. Нето финансирање утврђено је у
износу од 61.712.077,63 динара.
Руководилац Одељења
за финансије и буџет
Јадранка Младеновић, с.р.
2.

На основу члана 20 Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016
и 95/2018) и члана 40 Статута општине Петровац на Млави
(„Службени гласник општине Петровац на Млави“, број
2/2019),
Скупштина општине Петровац на Млави на седници
одржаној дана 15.03.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА,
СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређује поступање са
принудно уклоњеним возилима, стварима и другим
предметима (у даљем тексту: покретне ствари) са површина
јавне намене, по налогу надлежног органа, као и услови и
начин на који вршилац комуналне делатности може остварити
право да принудно уклоњена возила, ствари и друге предмете
прода, да би се намирили трошкови поступка, одношења,
лежарине као и други трошкови.
Члан 2.
Уклањање возила са површина јавне намене на
одговарајући простор, пријем, чување и издавање истих
власницима у складу са законом и одлукама општине
Петровац на Млави, обавља ЈКП „Паркинг-сервис“ – Петровац

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -
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на Млави коме је у складу са законом и одлукама општине
Петровац на Млави поверена комунална делатност
управљања јавним паркиралиштима и уклањање непрописно
паркираних возила.
Члан 3.
ЈКП „Паркинг-сервис“– Петровац на Млави уклања,
одлаже и чува ствари и друге предмете на складишном
простору и исте издаје власницима, у складу са законом и
одлукама општине Петровац на Млави.
Члан 4.
Простор на који се одлажу и чувају возила уклоњена
са површине јавне намене обезбеђује ЈКП „Паркинг-сервис“–
Петровац на Млави коме је поверена комунална делатност
управљања јавним паркиралиштима и уклањање непрописно
паркираних возила.
Складишни простор на који се одлажу ствари и други
предмети уклоњени са површина јавне намене, обезбеђује
ЈКП „Паркинг-сервис“– Петровац на Млави коме су поверени
послови уклањања ствари и других предмета са површина
јавне намене.
Члан 5.
Пријем и евидентирање уклоњених возила на
одговарајући простор врше овлашћена лица у ЈКП „Паркингсервис“-Петровац на Млави.
Пријем и евидентирање уклоњених покретних ствари
и других предмета врше овлашћена лица у ЈКП „Паркингсервис“-Петровац на Млави.
Члан 6.
ЈКП „Паркинг-сервис“-Петровац на Млави (у даљем тексту:
предузеће) не сноси одговорност за евентуална оштећења на
ускладиштеним покретним стварима, односно возилима која
су проузрокована вишом силом.
II ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОДНОШЕЊА ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ, ЛЕЖАРИНЕ И ДРУГИ ДОСПЕЛИ ТРОШКОВИ
Члан 7.
Трошкови поступка одношења покретних ствари, лежарине и
други доспели трошкови обрачунавају се у складу са важећим
ценовницима предузећа, на које сагласност даје Скупштина
општине Петровац на Млави.
III ПОСТУПАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА
Члан 8.
Предузеће у року од 15 дана од дана пријема
покретних ствари, обавештавају власника покретних ствари о
трошковима поступка одношења, лежарине и другим
доспелим трошковима, као и да ће уклоњене покретне ствари
чувати најдуже 120 дана од дана уклањања.
Уколико се власнику покретних ствари није могло
доставити обавештење из става 1. овог члана, исто ће се
ставити на огласну таблу предузећа.
По истеку осмог дана од дана истицања обавештења
из става 1. овог члана на огласној табли предузећа, сматра се
да је власник покретних ствари уредно обавештен.
Уколико је власник покретних ствари непознато лице,
предузећа истичу обавештење из става 1. овог члана на
огласнoj табли.
По истеку осмог дана од дана истицања обавештења
из става 1. овог члана на огласној табли предузећа, сматра се
да је непознато лице уредно обавештено.
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Члан 9.
Власници покретних ствари дужни су да испуне
услове за враћање покретних ствари и исте преузму у року од
120 (стодвадесет) календарских дана, рачунајући од дана
уклањања покретних ствари.
Власници покретних ствари могу да изврше
преузимање истих након што поступе по решењу надлежног
органа и плате трошкове поступка, одношења, лежарине и
друге доспеле трошкове.
Уколико власници покретних ствари не испуне услове
за враћање и не изврше преузимање у року из става 1. овог
члана, предузеће стиче право да изврши продају истих у циљу
намирења трошкова поступка, одношења, лежарине и других
доспелих трошкова.
IV ПОСТУПАЊЕ СА ВОЗИЛИМА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ
ОД СТРАНЕ ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС”-ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Члан 10.
Предузеће стиче право продаје возила која су
уклоњена и чувана уколико њихови власници не испуне
услове за враћање и не изврше преузимање истих у
наведеном року, а у циљу намирења трошкова поступка,
одношења, лежарине и других доспелих трошкова.
Директор предузећа образује комисију од 3 (три)
члана из реда запослених, коју чине председник комисије и 2
(два) члана.
Комисија је дужна да изврши попис и процену
вредности уклоњених возила, о чему сачињава записник.
Записником се констатује да је од момента уклањања возила
протекло више од 120 дана, да је власник уредно обавештен о
уклањању возила, да власник није преузео возило, те да су се
стекли услови за продају конкретног возила. Записник
потписују председник и оба члана Комисије.
По намирењу трошкова из става 1. овог члана,
предузеће ће вишак средстава, уколико буду остварена,
уплатити на рачун буџета општине Петровац на Млави.
Предузеће ће закључити уговор о предаји возила са
понуђачем који је регистрован за сакупљање, транспорт,
складиштење и третман опасног отпада у складу са законском
регулативом у области управљања отпадом, а који је
доставио најповољнију понуду. Јавни позив за достављање
понуда за преузимање отпадних возила биће објављен на
огласној табли и интернет страници предузећа, као и у једном
дневном листу.
Члан 11.
Отпад који настане вршењем делатности одржавања
хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и путне
галантерије, предузеће ће третирати у складу са законом и
подзаконским актима који регулишу ову област.
Сви евентуални расходи који настану приликом
третирања отпада из става 1. овог члана падају на терет
предузећа.
По намирењу расхода предузеће ће вишак средстава,
уколико буду остварена, уплатити на рачун буџета општине
Петровац на Млави.
V ПОСТУПАЊЕ СА СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
УКЛОЊЕНИМ ОД СТРАНЕ ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС”ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Члан 12.
Предузеће стиче право продаје ствари и других
предмета које је уклонило и чувало на свом складишном
простору уколико власници покретних ствари не испуне
услове за враћање и не изврше преузимање истих у
наведеном року, а у циљу намирења трошкова поступка,
одношења, лежарине и других доспелих трошкова.
Процену вредности покретних ствари које је уклонило
предузеће, врши Комисија за процену вредности уклоњених
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ствари и других предмета (у даљем тексту: Комисија за
процену вредности).
Председник општине Петровац на Млави, на предлог
општинске управе општине Петровац на Млави – одељења за
имовинско-правне послове, привреду и друштвене делатности
и ЈКП „Паркинг-сервис“-Петровац на Млави, доноси решење о
именовању Комисије за процену вредности уклоњених ствари
и других предмета.
Чланови Комисије за процену вредности именују се
из реда запослених у општинској управи општине Петровац на
Млави – одељењу за имовинско-правне послове, привреду и
друштвене делатности, као и из реда запослених у ЈКП
„Паркинг-сервис“- Петровац на Млави, на период од две (2)
године.
Комисија за процену вредности чине председник,
заменик председника и три (3) члана. Комисију за процену
вредности чине три (3) члана из реда запослених у општинској
управи општине Петровац на Млави - одељењу за имовинскоправне послове, привреду друштвене делатности, од којих је
један заменик председника, као и два (2) члана из ЈКП
„Паркинг-сервис“-Петровац на Млави од којих је један
председник Комисије за процену вредности.
Члан 13.
Комисија за процену вредности врши процену
вредности покретних ствари, по истеку рока од 120
(стодвадесет) календарских дана, од дана уклањања
покретних ствари, у виђеном стању.
Комисија за процену вредности, о извршеној процени
вредности покретних ствари, сачињава Записник.
У Записнику се наводе пописане покретне ствари са
њиховом процењеном вредношћу, која представља утврђену
почетну вредност покретних ствари.
Записник мора бити потписан од стране председника
или заменика председника Комисије за процену вредности и
најмање два члана Комисије за процену вредности.
Члан 14.
Предузеће приступа поступку продаје покретних
ствари путем јавног надметања или непосредном погодбом.
Одлуку о продаји покретних ствари и образовању
Комисије за спровођење поступка продаје покретних ствари (у
даљем тексту: Комисија предузећа), доноси директор
предузећа.
Комисија предузећа има председника и два члана.
Члан 15.
Продаја путем јавног надметања спроводи се када је
утврђена почетна вредност покретних ствари већа од
трошкова одношења, лежарине других зависних трошкова.
Уколико је утврђена почетна вредност покретних
ствари нижа од трошкова одношења, лежарине и других
зависних трошкова, продаја покретних ствари врши се путем
непосредне погодбе.
Члан 16.
Продаја путем јавног надметања врши се
објављивањем јавног огласа, у поступку који спроводи
Комисија предузећа.
Члан 17.
Јавно надметање ће се одржати и када му приступи
само један учесник, под условом да прихвати утврђену
почетну вредност покретних ствари.
Члан 18.
Јавни оглас објављује се на огласној
предузећа, као и у дневном листу.
Јавни оглас садржи:
- податке о покретним стварима који се продају;

табли
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- утврђену почетну вредност покретних ствари;
- износ депозита у висини од 10% од утврђене почетне
вредност покретних ствари, који полажу учесници јавног
надметања;
- време и место где се могу прегледати покретне ствари које
се продају;
- време и место одржавања јавног надметања;
- рок за подношење пријава;
- назнаку да се учеснику у поступку јавног надметања враћа
депозит ако није победио на јавном надметању;
- рок за исплату цене и закључивање уговора;
- рок за преузимање покретних ствари, као и друге одредбе од
значаја.
Члан 19.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија
предузећа.
Комисија предузећа води записник о јавном
надметању, који потписују председник и чланови Комисије
предузећа.
Поступак отвара председник Комисије предузећа,
након што утврди да ли су испуњени услови из члана 17 ове
одлуке.
Јавно надметање се спроводи тако што учесници
јавног надметања на позив председника Комисије предузећа
дају своје понуде.
Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно
каже своју понуду.
Поступак јавног надметања је завршен када после
трећег позива председника Комисије предузећа, нико од
учесника не поднесе понуду вишу од претходне.
Председник Комисије предузећа објављује најбољу
понуду и име учесника,на основу које Комисија предузећа
доноси одлуку.
На позив председника Комисије предузећа, учесник
који је дао најбољу понуду, потписује изјаву да је понудио
највећу цену, са назнаком висине цене.
Након тога председник Комисије предузећа објављује
да је поступак јавног надметања завршен.
Одлука о додели покретних ствари, које су продате у
поступку јавног надметања, објављује се на огласној табли
предузећа у року од 3 (три) дана од дана завршетка поступка
јавног надметања.
На одлуку, учесници у поступку јавног надметања
имају право приговора у року од 3(три) дана од дана
објављивања одлуке на огласној табли.
О приговору одлучује директор предузећа, на предлог
Комисије.
Одлука донета по приговору је коначна и објављује се
на огласној табли предузећа.
Члан 20.
Учесник који је дао најбољу понуду, дужан је да
уплати износ наведен у одлуци Комисије предузећа, у року од
8 (осам) дана, од дана када је одлука постала коначна. Ако не
поступи у наведеном року, губи право на закључење уговора и
повраћај уплаћеног депозита.
У случају одустанка учесника који је дао најбољу
понуду, позива се други учесник, који је дао другу најбољу
понуду.
Ако се не може извршити избор најповољније понуде,
понавља се поступак.
Након уплате, учесник из става 1 односно става 2.овог члана и
предузеће потписују Уговор у року од 8 (осам) дана.
Члан 21.
Ако покретна ствар не буде продата на јавном
надметању, Комисија предузећа констатује да продаја није
успела и доноси закључак да се продаја покретних ствари
наставља путем непосредне погодбе, по цени која може бити
нижа од утврђене почетне вредности покретних ствари.
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Члан 22.

Комисија предузећа доноси закључак о продаји
покретних ствари путем непосредне погодбе када су трошкови
одношења, лежарине и други доспели трошкови покретних
ствари већи од утврђене почетне вредности покретних ствари.
Члан 23.
Уколико је постигнута вредност продатих покретних
ствари већа од кумулативних трошкова поступка, одношења,
лежарине и других доспелих трошкова,
предузеће има
обавезу да вишак вредности уплати на рачун буџета општине
Петровац на Млави.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Петровац на
Млави “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-32/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

3.

Скупштина општине Петровац на Млави, на основу
члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 15/16 и 88/19), Уредбe о
мерилима за именовање директора јавног предузећа
(''Службени гласник Републике Србије'', број 65/16) и члана
40. Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник
општине Петровац на Млави", 2/19), на седници, одржаној
дана 15.03.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Комуналног јавног предузећа "Извор" Петровац на Млави
Члан 1.
За
именовање
директора
Комуналног
јавног
предузећа "Извор" Петровац на Млави чији је оснивач
општина Петровац на Млави (у даљем тексту: директор
предузећа), са седиштем у Петровцу на Млави, улица Бате
Булића бб, спровешће се јавни конкурс.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове
Одлуке, објављује се у ''Службеном гласнику Републике
Србије'' и најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на територији целе Републике, у року од 8 дана
од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу (након објављивања у
''Службеном гласнику Републике Србије''), објавиће се и на
званичној интернет презентацији општине Петровац на Млави,
уз навођење дана када је оглас објављен у ''Службеном
гласнику Републике Србије ''.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора предузећа (у
даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општинa Петровац на Млави, именована
решењем Скупштине општине Петровац на Млави (у даљем
тексту: Комисија).
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Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (
тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у '' Службеном гласнику
Републике Србије''.
Члан 5.
Пријаве
на
јавни
конкурс
са
неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова подносе се
Комисији, препорученом пошиљком путем поште или лично
преко пријемне канцеларије органа Општине, у затвореној
коверти на адресу:
Скупштина општине Петровац на Млави,
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ. Српских
владара број 165 12300 Петровац на Млави
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потрбни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општинa Петровац на Млави одбациће закључком против ког
није допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави
оцењује у изборном поступку увидом у податке из пријаве и
доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провером, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (''Службени гласник Републике
Србије'', број 65/16).
Члан 7.
Комисија саставља ранг листу са највише три
кандидата која су најбољим резултатима испунили мерила за
избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из става 1. овог члана и записник о
спроведеном изборном поступку Комисија доставља
надлежном органу општине Петровац на Млави.
Члан 8.
Лице задужено за давање информација о спровођењу
јавног конкурса је члан Комисије за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави,
Марина Бачкић из Петровца на Млави, контакт телефон
064/86-79-652.
Члан 9.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-33/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
*

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
*

*

*

Скупштина општине Петровац на Млави, на основу
члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 15/16 и 88/19), Уредбe о мерилима
за именовање директора јавног предузећа (''Службени
гласник Републике Србије'', број 65/16), члана 40. Статута
општине Петровац на Млави (''Службени гласник општине
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Петровац на Млави'', број 2/19) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Комуналног јавног
предузећа "Извор" Петровац на Млави, број 020-33/2022-02 од
15.03.2022. године, на седници одржаној дана 15.03.2022.
године, расписује

- доказ о радном искуству у струци или на пословима за које

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора Комуналног јавног предузећа
"Извор" Петровац на Млави

-

I

-

Расписује се јавни конкурс за именовање директора
Комуналног јавног предузећа "Извор" Петровац на Млави (у
даљем тексту: директор предузећа), са седиштем у Петровцу
на Млави, улица Бате Булића бб, матични број: 07160658,
ПИБ: 101585231, претежна делатност предузећа: 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

-

II
Место рада директора јавног предузећа из поглавља I
овог огласа је у седишту предузећа.
Директора предузећа именује Скупштина општине на
период од четири године, на основу спроведеног јавног
конкурса.
Директор предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор предузећа је јавни функционер, у смислу
закона којим се регулише област вршења јавних функција.
III
За директора јавног предузећа може бити именовано
лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са пословима Комуналног јавног предузећа
"Извор";
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
IV
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати за директора
предузећа, дужни су да доставе:
- извод из матичне књиге рођених ( оргинал или оверена
фотокопија),
- личну и радну биографију,
- лекарско уверење о здравственој способности,
- доказ о пословној способности ( потврда Центра за
социјални рад ),
- доказ о стручној спреми (оргинал или оверена фотокопија
дипломе),
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-

-

-

је основано предузеће (оргинал или оверена фотокопија
уверења или потврде издате од послодавца о пословима
које је лице обављало, као и оверена фотокопија радне
књижице),
доказ о радном искуству на руководећим положајима
(оргинал или оверена фотокопија уверења или потврде
послодавца, односно надлежног органа предузећа о
времену проведеном на пословима руковођења ),
доказ да је стручњак у једној или више области у оквиру
делатности предузећа (оргинал или оверена фотокопија
уверења или потврде издате од послодавца или надлежног
органа послодавца о стручности у обављању послова),
доказ да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке (изјава оверена од стране ограна
овлашћеног за оверу потписа да лице није члан органа
ниједне политичке странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено мировање функције
у органу политичке странке),
доказ да није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности
(оргинал уверења или потврде издат од стране надлежне
полицијске управе),
доказ да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
предузећа (оргинал уверења или потврде – Привредног
суда и Суда за прекршаје),
предлог Програма рада јавног предузећа за наредне четири
године.
V

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (
тридесет ) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у '' Службеном гласнику
Републике Србије''.
VI
Пријаве
на
јавни
конкурс
са
неопходном
документацијом и доказима из поглавља IV овог Огласа,
подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем поште
или лично преко пријемне канцеларије органа Општине, у
затвореној коверти на адресу:
Скупштина општине Петровац на Млави,
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ
Српских владара број 165, 12300 Петровац на Млави
VII
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потрeбни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општинa Петровац на Млави одбациће закључком против ког
није допуштена посебна жалба.
VIII
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави
оцењује у изборном поступку увидом у податке из пријаве и
доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провером, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (''Службени гласник Републике
Србије'', број 65/16).
IX
Лице задужено за давање информација о спровођењу
јавног конкурса је члан Комисије за именовање директора
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јавних предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави,
Марина Бачкић из Петровца на Млави, контакт телефон
064/86-79-652.
X
Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном
гласнику РС'', најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на територији целе Републике, у "Службеном
гласнику општине Петровац на Млави" и на интернет
презентацији општине Петровац на Млави, с тим што се мора
навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у
''Службеном гласнику РС''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
4.

На основу члана 27 став 10, члана 28 став 2 Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/11, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20) и члана 40 Статута општине Петровац на
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној дана 15.03.2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се поступак прибављања и
располагања стварима у јавној својини општине Петровац на
Млави (у даљем тексту: јавна својина Општине), надлежност и
поступак за одобравање и признавање трошкова изведених
радова инвестиционог одржавања на закупљеној ствари,
утврђују зоне и почетни износ закупнине за пословни простор
у јавној својини Општине.
Ствари у јавној својини Општине чине покретне и
непокретне ствари, као и друга имовинска права, у складу са
законом.
Члан 2.
Непокретности на које се односе одредбе ове Одлуке

су:
- службене зграде и пословне просторије (зграде, делови
зграда и просторије које су изграђене у јавној својини
Општине, купљене и на други начин прибављене у јавну
својину Општине);
- стамбене зграде, станови, гараже и пословни простор у
стамбеним зградама који су изградњом, куповином или на
други начин прибављени у јавну својину Oпштине;
-земљиште које се прибавља у јавну својину Општине за
потребе које не подлежу јавном интересу предвиђеном
Законом о експропријацији.
Члан 3.
Под прибављањем ствари у јавну својину општине у
смислу ове Одлуке, подразумева се прибављање ствари по
тржишној вредности, као и размена, изградња и прибављање
непокретности бестеретним правним послом (наслеђе, поклон
или једнострана изјава воље).
Право коришћења ствари у јавној својини општине у
смислу ове Одлуке
обухвата право држања ствари,
коришћење исте у складу са природом и наменом ствари,
давање у закуп и управљање истом.
Под управљањем стварима у јавној својини општине у
смислу ове Одлуке подразумева се одржавање, обнављање и
унапређивање истих, као и извршавање законских и других
обавеза у вези са тим стварима.
Под располагањем стварима у јавној својини општине,
у смислу ове Одлуке подразумева се :
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1. давање ствари на коришћење;
2. давање ствари у закуп;
3.пренос права јавне својине на другог носиоца права јавне
својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену;
4. отуђење ствари;
5. заснивање хипотеке на непокретностима;
6. улагање у капитал;
7. залагање покретне ствари.
Под отуђењем непокретности, подразумева се и
одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају
када рушење наложи надлежни орган, због тога што објекат
склон паду угрожава безбедност, односно када надлежни
огран наложи рушење објекта изграђеног супротно прописима
о планирању и изградњи.
Располагање непокретностима из члана 2. ове Одлуке
врши се у складу са Законом о јавној својини (у даљем тексту:
Закон), као и подзаконским актима донетим на основу овог
Закона.
Члан 4.
Носиоци права коришћења непокретности у јавној
својини општине су: јавна предузећа, месне заједнице,
установе, друштва капитала, као и други органи и
организације чији је оснивач општина.
Члан 5.
Прибављање непокретности у јавну својину општине,
односно отуђење непокретности из јавне својине, врши се у
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда,
а изузетно и непосредном погодбом под условима утврђеним
Законом и Уредбом 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 (у даљем
тексту: Уредба).
Почетна цена прибављања, односно отуђења
непокретности у јавној својини општине, изражава се у
еврима, а утврђује се у висини тржишне вредности
непокретности, на основу акта Одељења за локалну пореску
администрацију или овлашћеног судског вештака.
Члан 6.
Припрему нацрта аката, нацрта уговора, као и
обављање стручних послова неопходних за спровођење ове
Oдлуке обавља Одељењe за имовинско-правне послове,
привреду и друштвене делатности општине Петровац на
Млави (у даљем тексту: Одељење).
II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Члан 7.
Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину
општине, односно о отуђењу непокретности из јавне својине
општине, доноси Скупштина општине Петровац на Млави ( у
даљем тексту: Скупштина општине).
Нацрт одлуке израђује Одељење, на основу
иницијативе
председника
општине
или
општинског
правобраниоца.
Предлог одлуке из става 1. овог члана, са
елементима огласа за јавно надметање или прикупљање
писмених понуда, утврђује Општинско веће општине Петровац
на Млави (у даљем тексти: општинско веће).
Члан 8.
Након доношења одлуке из члана 7 став 1 ове
Одлуке, Скупштина општине формира Комисију која ће
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објавити оглас за спровођење поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за прибављање, односно
отуђење непокретности из јавне својине општине .
Члан 9.
Оглас за јавно надметање, односно прикупљење
писмених понуда за прибављање непокретности у јавну
својину општине, садржи:
- назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у
јавну својину општине (назив купца);
- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну
својину општине;
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину
општине (у погледу рокова плаћања, дана увођења у посед, и
сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку
јавног надметања (у даљем тексту: пријава), односно понуде
за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда (у
даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду,
достави одговарајући доказ о праву својине на непокретности
која је предмет прибављања у јавну својину и уписана у
одговарајућу јавну књугу о евиденцији непокретности и
правима на њима и др.;
- обавезу власника непокретности која се нуди да достави
изјаву, оверену пред надлежним судом, да на истој не постоје
права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под
спором, нити под забраном располагања, да није предмет
теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о
доживотном издржавању, да не постоје друге сметње за
пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на
непокретности која се нуди постоји било какав терет,
продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно
да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност
за евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз пријаву,
односно понуду, достави доказ да су измирени сви трошкови
коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична
енергија, комуналије, порез на имовину и друго);
- критеријум за избор најповољнијег понуђача;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је
потребно доставити уз пријаву, односно понуду:подаци о
подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и презиме, адреса,
број личне карте и јединствени матични број грађана; за
предузетника: извод из регистра надлежног органа, име и
презиме, адреса, број личне карте, јединствени матични број
грађана,
назив
радње,
матични
број
и
порески
идентификациони број; а за правна лица: назив и седиште,
извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве);
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно
отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне
пријаве, односно понуде неће моћи да учествују у поступку
јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда,
односно да ће исте бити одбачене;
- друге елементе битне за предмет прибављања
непокретности.
Члан 10.
Оглас за јавно надметање односно прикупљање
писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине
општине садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из
јавне својине општине (продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне
својине општине (јавно надметање или прикупљање писмених
понуда);
- опис непокретности која се отуђује из јавне својине општине;

Број 4 - страна 121

- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне
својине општине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита;
-рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на
јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених
понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је
потребно доставити уз пријаву, односно понуду: подаци о
подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и презиме, адреса,
број личне карте и јединствени матични број грађана; за
предузетника: извод из регистра надлежног органа, име и
презиме, адреса, број личне карте, јединствени матични број
грађана,
назив
радње,
матични
број
и
порески
идентификациони број; а за правна лица: назив и седиште,
извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве);
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о власништву и
измиреним трошковима коришћења непокретности) у вези са
непокретности која се отуђује из јавне својине општине;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно
отварања писмених понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно
непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда,
односно да ће исте бити одбачене;
- друге елементе битне за предмет отуђења.
У поступку прикупљања писмених понуда, у пријави
се обавезно наводи износ који се нуди за предметну
непокретност.
Члан 11.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда ради прибављања, односно отуђења
непокретности у јавној својини општине, спроводи Комисија из
члана 8 ове Одлуке.
О току поступка јавног надметања, односно отварања
приспелих понуда Комисија води записник.
Записник из претходног става овог члана, са
предлогом за избор најповољнијег понуђача, Комисија
доставља Oдељењу, које израђује нацрт решења о избору
најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Решење о избору најповољнијег понуђача, након
спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за прибављање, односно отуђење
непокретности из јавне својине општине, доноси Скупштина
општине на предлог Општинског већа.
Решење скупштине општине је коначно.
Члан 13.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину
општине односно о отуђењу непокретности из јавне својине,
закључује председник општине, на основу правноснажног
решења из члана 12 ове Одлуке, а након прибављеног
мишљења општинског правобраниоца.
Општински правобранилац је дужан да достави
мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева.
Примерак
закљученог
уговора
доставља
се
општинском правобраниоцу у року од 15 дана од дана
закључења уговора и Одељењу, као надлежном органу, ради
увођења непокретности у евиденцију непокретности у јавној
својини општине, сходно одредбама Закона и ради
спровођења поступка укњижбе права својине.
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III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 14.
Прибављање непокретности у јавну својину општине
и отуђење непокретности из јавне својине општине путем
непосредне погодбе, као и отуђење непокретности из јавне
својине општине испод тржишне цене, односно без накнаде,
врши се у случајевима и под условима предвиђеним Законом
и Уредбом.
Непокретности се могу прибавити у јавну својину
општине непосредном погодбом, али не изнад, од стране
надлежног
органа
процењене
тржишне
вредности
непокретности, ако у конкретном случају то представља
једино могуће решење, под којим се подразумева:
- случај када непокретност која се прибавља у јавну својину
општине по својим карактеристикама једина одговара
потребама власника, корисника, односно носиоца права
коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом
располагању садржи образложење разлога оправданости и
целисходности прибављања са аспекта остварења интереса
општине и разлоге због којих се прибављање не би могло
реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем
писмених понуда;
- случај када се ради о међусобном располагању између
носилаца права јавне својине;
- случај прибављања непокретности у јавну својину општине
путем размене, ако је та размена у интересу општине, уз
испуњење свих услова из члана 30 важећег Закона о јавној
својини.
Непокретности у јавној својини општини могу се
отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод,
од стране надлежног органа процењене тржишне вредности
непокретности, ако у конкретном случају то представља
једино могуће решење, уз посебно образложење разлога
оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих
се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.
Изузетно, непокретности се могу отуђити из јавне
својине општине и испод тржишне цене, односно без накнаде,
aкo пoстоји интерес за таквим располагањем, као што је:
-отклањање последица елементарних непогода;
-успостављање добрих односа са другим државама,
односно међународним организацијама;
-други случајеви отуђења непокретности предвиђени
посебним законом.
У случају преноса права јавне својине на
непокретности између различитих нослилаца тог права,
непокретности се могу преносити испод тржишне цене,
односно без накнаде, с тим да такво располагање мора бити
посебно образложено.
Члан 15.
Одлуку о прибављању односно о отуђењу
непокретности из јавне својине општине непосредном
погодбом, доноси скупштина општине.
Одлука из става 1 овог члана, сходно Уредби, мора
да садржи образложење разлога који оправдавају сваки од
наведених начина располагања непокретностима у јавној
својини општине.
Предлог одлуке о прибављању, односно отуђењу
непокретности у јавну својину општине путем непосредне
погодбе, утврђује општинско веће, а нацрт одлуке израђује
одељење, на иницијативу председника општине или
општинског правобраниоца.
Након доношења одлуке из става 1 овог члана,
Скупштина општине формира Комисију за спровођење
поступка непосредне погодбе.
Након спроведеног поступка, Комисија доставља
записник Одељењу, које припрема нацрт решења.
Решење, по предлогу Општинског већа, доноси
Скупштина општине.
Решење из става 6 овог члана је коначно.
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Уговор о прибављању, односно о отуђењу
непокретности у јавну својину општине, односно о отуђењу
непокретности из јавне својине општине, закључује
председник општине, на основу правноснажног решења, а
након прибављеног мишљења општинског правобраниоца.
На поступак отуђења непокретности у јавној својини
општине испод тржишне цене, односно без накнаде,
примењиваће се одредбе овог члана.
Члан 16.
Одредбе члана 13 ове Одлуке, којима се утврђује
обавеза прибављања мишљења општинског правобраниоца
пре закључивања уговора, као и обавеза достављања
закљученог уговора, сходно се примењују и у случајевима
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини
општине непосредном погодбом и отуђењем испод тржишне
цене, односно без накнаде.
IV ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Члан 17.
Поступак прибављања покретних ствари у јавну
својину општине, односно отуђење покретних ствари из јавне
својине општине, врши се у складу са Законом о јавним
набавкама, Законом о јавној својини и подзаконским актима.
V ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 18.
Напокретности у јавној својини општине дају се у
закуп полазећи од прописане висине закупнине у поступку
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а
изузетно
и
непосредном
погодбом,
у
случајевима
предвиђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком.
Члан 19.
Непокретности из члана 2 став 1 алинеја 1 и 2 ове
Одлуке могу се давати у закуп на одређено врeме и исте
непокретности се не могу давати у подзакуп.
Члан 20.
Одлуку о давању у закуп непокретности путем јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, доноси
Општинско веће.
Одлука из претходног става треба да садржи све
обавезне елементе будућег огласа о спровођењу поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, који су
утврђени овом Одлуком и важећим подзаконским актима.
Члан 21.
Закупац може бити свако правно лице или
предузетник, осим оних који имају дуговања на дан
одржавања јавног надметања или отварања понуда по основу
закупа или заузећа јавне површине, односно неизмирене
обавезе на име локалних јавних прихода.
Члан 22.
Оглас о давању непокретности у закуп садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп
(назив закуподавца);
- ближе податке о начину давања у закуп непокретности (јавно
надметање или прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности која се даје у закуп;
- услове под којима се непокретност даје у закуп (рок трајања
закупа, делатности које се могу обављати, и др.);
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- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за
одређену сврху и намену;
- напомену да закупац не сме предметну непокретност издати
у подзакуп;
- време и место одржавања јавног надметања, односно
разматрања приспелих понуда;
- начин, место и време за достављање пријава за учешће у
поступку јавног надметања, односно достављања писмених
понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
- место и време увида у документацију у вези са
непокретности која се даје у закуп;
- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се
непокретност може дати у закуп;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на
јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених
понуда;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- друге елементе битне за предмет давања у закуп.
Пријава, односно понуда која се доставља, обавезно
садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се
нуди, као и:
-за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте,
јединствени матични број грађана, са напоменом да је у
обавези да као изабрани понуђач пре закључења уговора о
закупу пословног простора приложи доказ о регистрацији
предузетничке радње или правног лица у Агенцији за
привредне регистре, у противном, уколико не достави
наведени доказ, Општинско веће решењем ће поништити
наведени оглас и понуђач неће имати право на повраћај датог
депозита;
-за предузетнике - име и презиме предузетника, извод из
регистра надлежног органа и порески идентификациони број,
адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана,
назив радње, матични број;
-за правна лица - назив и седиште, копију решења о упису
правног лица у регистар код надлежног органа и порески
идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве, односно понуде.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве,
односно понуде, не могу учествовати у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне
или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Члан 23.
Поступак давања у закуп непокретности из члана 2.
став 1. алинеја 1. и 2. ове Одлуке спроводи Комисија, коју
образује председник општине решењем, на период од 4
године.
Комисија има три члана и заменике и то: председника
и два члана.
О току поступка јавног надметања, односно отварања
приспелих понуда, Комисија води записник, који заједно са
предлогом за избор најповољнијег понуђача доставља
Одељењу, које утврђује предлог решења о давању у закуп
непокретности.
Административне и техничке послове за давање у
закуп непокретности из члана 2. став 1. алинеја 1. и 2. ове
Одлуке обавља Одељење.
Решење о давању у закуп непокретности доноси
Општинско веће.
На решење из предходног става, сваки учесник у
поступку може поднети приговор општинском већу.
Одлука Општинског већа је коначна.
Уговор о закупу пословног простора са изабраним
најповољнијим подносиоцем пријаве, односно понуде,
закључује председник општине.
Нацрт уговора о закупу израђује Одељење, након
чега га доставља општинском правобраниоцу, ради
мишљења.
По
прибављеном
мишљењу
општинског
правобраниоца, закључује се уговор у року од 30 дана од
правоснажности решења.
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Ако лице којем је дата непокретност у закуп не
закључи уговор у овом року, Општинско веће поништиће
решење о давању непокретности у закуп.
Уговором из става 10 овог члана регулишу се
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 24.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом
критеријума највише понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде
исти износ закупнине, Комисија из члана 23 ове Одлуке
задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача, по
слободном уверењу.
Члан 25.
Уговор о закупу пословног простора се закључује у
писменој форми, а садржи:
1.) назначење уговорних страна;
2.) назначење пословног простора и зграде у којој се исти
налази;
3.) назначење пословне делатности коју ће закупац
обављати у закупљеном пословном простору;
4.) одредбе о коришћењу заједничких уређаја и просторија у
згради;
5.) одредбе о временском периоду на који је уговор
закључен;
6.) износ закупнине и начин њеног усклађивања;
7.) одредбу да закупац не сме предметну непокретност
издати у подзакуп;
8.) одредбе о престанку закупа;
9.) назначење бланко менице коју је закупац дужан да
приликом закључења уговора о закупу достави као
инструмент обезбеђења плаћања закупнине;
10.) друге елементе који произилазе из уговорног односа, а у
складу са Законом о облигационим односима.
Члан 26.
Непокретности у јавној својини могу се изузетно дати
у закуп и ван поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, у случајевима:
- када закуп траже међународне организације за помоћ и
сарадњу са земљама Европске уније, међународне
хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за
смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне
организације, политичке странке, организације и удружења
грађана из области здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај
простор не користе за остваривање прихода, као и у другим
случајевима, у складу са Уредбом;
- када закупац престане да обавља своју делатност, услед
тешке болести, одласка у пензију или смрти, а доделу у закуп
тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови
породичног домаћинства), под условом да настави са
обављањем исте делатности;
- када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца
друго правно лице чији је оснивач или када закупац-правно
лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба
правна лица имају истог оснивача, односно када је код
закупца-правног лица дошло до одређених статусних
промена;
- када закупац-физичко лице тражи одређивање за закупца
правно лице чији је оснивач или када оснивач правног лица,
због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да
буде одређен за закупца, као физичко лице;
- када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања
закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на
одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец
дана пре истека уговора о закупу;
- када се непокретност даје у закуп за потребе одржавања
спортских, културних, сајамских, научних и других сличних
потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
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- када се непокретност не изда у закуп после спроведеног
једног поступка јавног оглашавања, али не испод тржишне
висине закупнине за ту непокретност, односно висине
закупнине прописане општим актом надлежног органа;
- када давање у закуп тражи физичко лице којем је та
непокретност одузета национализацијом, односно његови
наследници, под условом да је покренут поступак за враћање
одузете имовине пред надлежним органом;
- када један од закупаца исте непокретности тражи престанак
закуподавног односа, а други закупац тражи закључење
уговора о закупу, као једини закупац;
- када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца
непокретности друго правно лице, под условом да оно измири
целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и
трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај
дуг није могуће намирити на други начин;
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности
рада носиоца права јавне својине, односно корисника ствари у
јавној својини, као и посебних служби и организација чији су
они оснивачи;
- када закључење уговора о закупу гараже тражи власник
стана или закупац стана, где је гаража саставни део стана и
са станом чини једну целину, односно има вертикалну
комуникацију са станом.
На поступак давања у закуп непокретности у јавној
својини општине ван поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, у горе наведеним случајевима
сходно се примењују одредбе члана 23 ове Одлуке.
VI ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Члан 27.
Почетни износ закупнине за пословни простор из
2
члана 2 ове Одлуке утврђује се у месечном износу по 1 m ,
према локацији на којој се пословни простор налази и
делатности која се у пословном простору обавља.
1) Петровац на Млави
ДЕЛАТНОСТ
Трговина
Угоститељство
Пословна просторија за рад
организација у области
образовања, здравства,
социјалне заштите, науке,
културе, спорта и хуманитарних
организација
Пословна просторија за рад
друштвених, синдикалних,
невладиних, верских
организација и удружења
грађања, друштава и клубова
Занатство

ЗОНА-цена закупа по1м2
у еврима
I
II
3
2
3,5
2,5

0,4

0,3

0,4

0,3

0,5

0,3

а) I зона у Петровцу на Млави органичена је улицама Јована
Шербановића, Рударска, Моравска од Рударске до Улице
Јована Јовановића Змаја, Улица Јована Јовановића Змаја до
Улице 8. марта, Улица 8. марта, затим у истом правцу преко
Улице 8. октобра трасом будуће улице до пресецања из
правца Солунске улице, даље Солунском улицом до Улице
Моше Пијаде, Улицом Вељка Влаховића до Улице Војислава
Стокића, Улица Војислава Стокића и даље до Улице Петра
Добрњца, Улица Петра Добрњца до Улице Јована
Шербановића.
Све парцеле које имају излаз на наведене улице, као и
простор унутар граница које формирају наведене улице
налазе се у ужој положајној зони.
б) II зона обухвата простор од описане границе уже зоне до
границе обухвата Генералног плана.
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2) Села
ДЕЛАТНОСТ
Трговина
Угоститељство
Пословна просторија за рад организација у
области образовања, здравства, социјалне
заштите, науке, културе, спорта и хуманитарних
организација
Пословна просторија за рад друштвених,
синдикалних, невладиних , верских организација
и удружења грађања, друштава и клубова
Занатство
Остало

Цена
закупа
по м2 у
еврима
1
1,3
0,2

0,2
0,2
0,8

Почетна цена закупнине пословног простора одређује
се множењем цене закупа са површином пословног простора.
Цене закупа пословног простора утврђене овим
чланом су почетне цене за издавање пословног простора у
закуп.
Члан 28.
Закупнина за издвојени магацински простор који се
налази у оквиру пословног простора, обрачунава се у износу
од 60 % од цене закупа пословног простора утврђене за
одређену зону и делатност.
Закупнина за припадајући подрумски простор
обрачунава се у износу од 30% од закупнине за пословни
простор.
Члан 29.
Приликом закључења уговора о закупу цена закупа
исказује се у еврима, а закупац је дужан да закупнину плаћа у
динарској противвредности према званичном средњем курсу
НБС на дан уплате.
Закупнина се плаћа до 5-ог у месецу за претходни
месец.
У поступку давања у закуп може се утврдити плаћање
закупнине унапред за одређени временски период.
У случају да закупац не плаћа уредно уговорену
закупнину за закупљени пословни простор, закуподавац ће из
положене менице наплатити износ дугованих закупнина и о
томе обавестити закупца, те ће му предочити уколико жели да
настави коришћење уговора, положи нову бланко меницу као
средство обезбеђења плаћања закупнине, а уколико закупац
не поступи по обавештењу, закуподавац ће једнострано
раскинути Уговор о закупу пословног простора.
У цену закуп нису урачунати трошкови одржавања
пословног простора, трошкови грејања, потрошња електричне
енергије, воде, осигурања објекта, услуге изношења смећа,
ПТТ услуге и остали трошкови коришћења пословног
простора, које сноси закупац.
Члан 30.
Закупац може извршити адаптацију пословног
простора, односно изводити на закупљеној непокретности
радове који имају карактер инвестиционог одржавања, према
уобичајеним стандардима и важећим прописима у области
грађевинарства, само уз претходну сагласност, односно
одобрење Општинског већа, под условима и на начин утврђен
Уредбом.
Извештај о постојећем стању непокретности, са
описом, предмером и предрачуном планираних радова, треба
да изради овлашћени судски вештак одговарајуће струке,
односно овлашћена организација, са којом закуподавац треба
да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове
израде ове документације сноси закупац.
Комисија из члана 23 ове Одлуке, у складу са овом
Одлуком, утврђује основаност захтева закупца и своје
мишљење и предлог решења доставља Општинском већу,
који ће донети решење о давању сагласности за адаптацију
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пословног простора, односно решење о давању одобрења за
извођење радова инвестиционог одржавања на закупљеној
непокретности.
Закупац је у обавези да се током извођења радова,
одобрених у поступку описаном у ставу 1 и 2 овог члана,
придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да
у случају одступања од одобрених радова на инвестиционом
одржавању пословног простора, у сваком појединачном
случају, тражи од закуподавца одобрење за предметно
одступање.
Члан 31.
Закупац доставља Комисији из члана 23 ове Одлуке
захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања,
заједно са рачунима, с тим што износ уложених средстава
мора бити верификован од стране истог овлашћеног вештака,
или овлашћене организације из члана 30 став 2 ове Одлуке,
који ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених
радова, као и стања непокретности у односу на извештај о
претходно утврђеном постојећем стању.
Комисија из члана 23 ове Одлуке ће, након контроле
одобрених и изведених радова, доставити Општинском већу
предлог решења о признавању трошкова и процентуалног
умањења месечне закупнине, у складу са Уредбом.
Решење о признавању трошкова инвестиционог
одржавања пословног простора, са утврђеним процентом
умањења месечне закупнине, доноси Општинско веће.
Закупац који је уложио сопствена средства има право
на умањење закупнине у износу од 50% од месечне
закупнине, за период који одговара висини уложених
средстава, без могућности признавања својинских права на
пословном простору по основу улагања средстава.
На основу одлуке из става 3 овог члана, Председник
општине закључује анекс уговора о закупу са закупцем
непокретности.
Члан 32.
Закупац не може вршити адаптацију пословног
простора без сагласности закуподавца.
Све
трошкове
адаптације
на
закупљеној
непокретности, сноси закупац.
Закупцу се могу признати трошкови инвестиционог
одржавања за следеће радове:
-замену делова кровне конструкције или целе кровне
конструкције, у зависности од дотрајалости;
- замена кровног покривача;
- замена хоризонталних и вертикалних олука;
- израда мокрог чвора (ако не постоји);
- поправка инсталација (водоводне, канализационе и
електричне инсталације), уколико је иста дотрајала или је
неопходна реконструкција;
-малтерисање зидова и плафона у локалима где је малтер
испуцао - отпао и почео да се одваја од подлоге, а у циљу
санације влаге;
- замена или израда прикључка на инфраструктуралну мрежу.
Сви остали радови на ентеријеру и опремању локала,
повећању инсталисане снаге електричних инсталација,
преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и
слично, падају на терет закупца.
Члан 33.
Финансијско-књиговодствене послове у погледу
плаћања закупа и финансијских обавеза закупца обавља
Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине
Петровац на Млави.
VII НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Члан 34.
Оглас за јавно надметање, односно за достављање
писмених понуда, који је предмет ове Одлуке, објављује се на
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огласној табли и у средствима јавног информисања (локалним
недељним новинама, односно дневним листовима који се
дистрибуирају на територији целе Републике Србије,
електронским путем и друго).
Члан 35.
Рок за подношење пријава за јавно надметање,
односно достављање писмених понуда не може бити краћи од
30 дана од дана јавног оглашавања.
Пријава, односно понуда, подноси се Комисији у
затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се
непокретност односи.
На полеђини коверте наводи се назив подносиоца
пријаве, односно понуде, са адресом и контакт телефоном.
Пријава, односно
понуда, поднета у отвореној
коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи,
сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће
бити одбачена.
Пријава, односно понуда, је неблаговремена ако је
поднета по истеку рока означеног у огласу.
Пријава, односно понуда сматра се непотпуном, ако
нема прописану обавезну садржину, ако нису приложене све
тражене исправе, односно ако не садржи све податке и доказе
предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.
Неблаговремене или непотпуне пријаве, односно
понуде се одбацују, а подносиоци истих не могу учествовати у
поступку јавног надметања, односно отварања понуда.
Члан 36.
Поступак јавног надметања
почиње тако што
Комисија прво проверава идентитет подносилаца уредних
пријава, односно понуда, или њихових овлашћених
заступника, утврђује ко је све од подносилаца пријава,
односно понуда, стекао статус учесника, те утврђује листу
учесника јавног надметања, односно отварања понуда.
Председник Комисије објављује почетак јавног
надметања и наводи непокретност која је предмет јавног
надметања, почетни износ, као и лицитациони корак.
Потом, председник Комисије пита да ли има
заинтересованих учесника за непокретност која је предмет
јавног надметања и ко нуди почетни износ.
Председник
Комисије
пита
учеснике
јавног
надметања да ли неко нуди већи износ. Поступак се понавља
све док има учесника јавног надметања који нуде већи износ.
Када на трећи позив председника Комисије нико од
присутних учесника не понуди већи износ од последње дате
понуде, Комисија записнички констатује која је најповољнија
понуда и председник Комисије потом објављује да је
надметање за предметну непокретност завршено.
Председник Комисије ће објавити да је јавно
надметање завршено за предметну непокретност и када,
после његовог трећег позива на надметање, нико од
присутних учесника не понуди ни почетни износ.
По објављивању завршетка јавног надметања не могу
се поднети накнадне понуде.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на
поступак отварања понуда.
Члан 37.
О току поступка јавног надметања, односно отварања
понуда, Комисија води записник у који се обавезно уносе
следећи подаци:
1. дан и час отпочињања јавног надметања, односно
отварања понуда;
2. састав Комисије;
3. број пријављених учесника и њихови подаци;
4. почетни износ закупнине - за сваку предметну непокретност
посебно;
5. листа учесника - са понуђеним износом закупнине;
6. време завршетка поступка јавног надметања, односно
отварања понуда;
7. остали подаци од значаја за рад Комисије и ток поступка
јавног надметања, односно отварања понуда;
8. констатација о најповољнијем понуђачу;
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9. други подаци везани за поступак.
Записник потписују председник и чланови Комисије.
Члан 38.
Поступак јавног надметања ће се спровости и у
случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна
пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава
купцем, односно понуђачем, ако прихвати почетну цену по
којој се непокретност отуђује, с тим да уколико не прихвати
почетну цену, губи право на враћање депозита.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће
се ако се пријави најмање један учесник.
Учесник који понуди најповољнији износ потписује
изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року
утвређном огласом. Уколико не закључи уговор, односно не
уплати уговорену цену у предвиђеном року, губи право на
повраћај депозита.
Учесници поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, који нису изабрани за
најповољнијег понуђача, имају право на повраћај депозита у
року утврђеном огласом.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта регулисан је посебном одлуком, у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Поступак давања у закуп и откупа станова у јавној
својини општине регулисаће се посебном одлуком, у складу са
Законом о становању и одржавању зграда.
Члан 40.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Петровац на Млави ("Сл.гласник општине
Петровац на Млави", бр. 7/2014 и 3/2015).
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општинe Петровац на
Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-34/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

5.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10
одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013–одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20 и 52/21), члана 32, став 1 тачка 5, а у вези са
чланом 66, став 3, Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник РС број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/16 и 47/18)
и члана 40. Статута Општине Петровац на Млави (Службени
гласник општине Петровац на Млави бр. 2/2019),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 15.03.2022. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ВЕТРОПАРКА "ГОРЊАК" НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Назив планског документа
Члан1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
ветропарка "Горњак"на територији општине Петровац на
Млави(у даљем тексту План).
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Оквирне границе обухвата планског документа са описом
Члан 2.
План обухвата подручје планинских врхова Хомољских
планина
Укупна површина обухваћеног подручја ПДР-а је
оквирно 1500ha.
Граница обухвата је прелиминарна, а коначна граница
обухвата Плана утврдиће се приликом израде Нацрта
планског документа.
Граница планског подручја је представљена на
графичком приказу који је саставни део ове одлуке.
Услови и смернице планских докумената вишег реда,
ширег подручја и развојних стратегија
Члан 3.
Плански основ за израду Плана је Просторни план
општине Петровац на Млави ("Сл. гласник општине Петровац
на Млави", број 8/2012).
Просторни план општине Петровац на Млави израђен
је на основу Регионалног просторног плана за подручје
Подунавског и Браничевског округа (Службени гласник РС бр.
8/15), Просторног плана Републике Србије од 2010-2020.
године (Службени гласник РС бр. 88/102), уз ослањање на
развојне стратегије Републике Србије у области енергетике
развоја обновљивих извора енергије.
За потребе израде Плана ће се користити актелна
важећа документација из области коришћења обновљивих
извора енергије, енергетике и производње електричне
енергије.
У процедури израде плана прибавиће се услови
надлежних имаоца јавних овлашћења, институција и
државних органа.За израду плана ће се као подлога користити
Катастарско топографски план и други геопросторни подаци
прибављени непосредним мерењем на терену и од
надлежнеих служби Републичког геодетског завода.
Просторни план Републике Србије препознаје да
подручје општине Петровац на Млави спада у источну зону
потенцијалну за изградњу ветроелектрана.
Просторни план општине Петровац на Млави у више
поглавља помиње развојни потенцијал обухватног простора
за развој производње електричне енергије из обновљивих
извора:
У поглављу ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ, у наслову Енергија
ветра наводи се:
"Према документацији ППРС (Тематске карте)
територија општине Петровац на Млави се налази узони
већих просечних енергија ветра у Србији, са интензитетом (на
2
2
100m висине) преко 225kWh/m у јануару и око 150kWh/m у
јулу. У складу са принципом да се ветроелектране (ВЕ) граде
само на местима за које се након истражних радова
заинтересују конкретни инвеститори, још пре постављања
стубова за истраживање брзина ветра треба прибавити
сагласност Завода за заштиту природе Србије, да би се
установило да ли се у тим зонама предвиђају у будућности
одређени видови заштите предела, јер су ветрогенератори
неспојиви са заштићеним амбијенталним целинама. Тоје у
складу са ставом међународне заједнице да се ''на
заштићеним и за заштиту планираним и еколошки значајним
подручјима, која ће бити део мреже Натура 2000 неграде
ветроелектране''. Тај став је уграђен и у нови Просторни план
Србије."
У поглаљу 6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, наводи се:
Обновљиви извори енергије су недовољно коришћени у
претходном периоду, ако за исте постоје значајни
неискоришћени потенцијали (хидроенергетски, енергија ветра,
соларнеенергије, енергије из биомасе и целулозних отпадака).
Простор предвиђен за израду Плана се у постојећем
стању према "Рефералној карти број 1: - Намена простора" из
важећег Просторног плана предвиђа као шумско и
пољопривредно земљиште.
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Принципи планирања, коришћења, уређења и
заштите простора из важеће планске документације
Члан 4.
Основно начело планирања, коришћења, уређења и
заштите простора је поштовање основне намене дефинисане
планом вишег реда и оптимално коришћење обновљивих извора
енергије у складу са плановима вишег реда. Планирање нових
електроенергетских капацитета мора бити у складу са заштитом и
очувањем радне и животне средине и коришћењем најбоље
доступне технике и технологије.
При избору локације се водило рачуна о следећем:
- близина осталих инфраструктурних инсталација,
- да не угрожава друге објекте са становништва
екологије,
- да не угрожава радну и животну средину.
За сва решења у погледу планирања, коришћења,
уређења и заштите простора, користе се начела Просторног
плана општине Петровац на Млави.Обезбедити усклађеност
планског решења са Програмом развоја туризма Петровац на
Млави 2021-2025.
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за развој просторне целине, могућим решењима, као и ефектима
планирања.
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници
општине Петровац на Млави и траје 15 дана од дана објављивања.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у општинској управи
општине Петровац на Млави, у просторијама Одељења за
урбанизамкоје буду означене у огласу који ће бити објављен у
дневном и локалном недељном листу, као и у електронском облику
на интернет страници општине Петровац на Млави.Трајање јавног
увида у нацрт Плана детаљне регулације 30 дана.
Одлуку о изради или неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину
Члан 10.
Приступа се израдистратешке процене утицаја на
животну средину на основу Мишљење о приступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину број 50111/22-03 од 10.02.2022.год донетог од стране надлежног
одељења Општинске управе општине Петровац на Млави.

Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планираног подручја
Члан 5.

Број примерака плана који је потребно израдити
у аналогном и дигиталном облику
Члан 11.

Циљ израде Плана је стварање планског основа за
изградњу
инфраструктурног
комплекса/система
за
производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије ветра, изградњу потребне саобраћајне и техничке
инфраструктуре, као и утврђивање режима и услова
коришћења, уређења и заштите земљишта у обухвату Плана.

План детаљне регулације израдиће се у четири
штампана примерка и дигиталном облику.

Концептуални оквир планирања,
са предлогом основних намена простора и коришћења
земљишта
Члан 6.
Основни концепт планирања у оквиру обухвата плана је
одређивања простора и локација за изградњу ветротурбина и
пратећих електроенергетских и телекомуникационих водова.
Прелиминарне анализе показале су да би се на
предвиђеном простору планирало инсталирање око 35
ветротурбина укупне инсталисане снаге максимално 200MW који ће
бити прикључени на преносни електроенергетски системпрема
условима ЈП ''Електромрежа Србије''.
Концепт уређења простора заснован је на техничким
захтевима изградње и експлоатације оваквих објеката, природним и
другим условима микролокације, заштити непосредног окружења и,
посебно, заштити животне средине.
Начин финансирања израде плнаског документа,
носилац израде и рок израде плана
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине
Петровац на Млави, Одељење за урбанизам.
Обавезује се наручилац израде Плана -WINDFLOW EAST
DOO Beograd да закључи уговор са израђивачем планског
документа, обезбеди средстава и финансираа израду Плана, те ће
се динамика израде и цена коштања израде Плана дефинисати
Уговором између финасијера и израђивача Плана.
Члан 8.
Рок израде Плана је 12 месеци од ступања на снагуове
Одлуке.
Место и начин објављивања јавног увида
Члан 9.
По достављању материјала за рани јавни увид од стране
наручиоца, организује се рани јавни увид ради упознавања јавности
са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима

Завршне одредбе
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. гласник општине Петровац на Млави" и
објављује се у Централном регистру планских докумената.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-35/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Образложење
Одлуке о изради Плана детаљне регулације ветропарка
Горњак на територији опптине Петровац на Млави
Разлог за израду Плана је иницијатива инвестироа
WINDFLOW EAST DOO Beograd од 23.08.2021. године којом се
наручилац Плана - инвеститор обратио надлежном органу ради
обезбеђивања планског основа за израду техничке документације и
исходовање грађевинске дозволе за изградњу ветропарка “Горњак“
на подручју општине Петровац на Млави.
Имајући у виду величину подручја предвиђеног за
ветропарк, као и чињеницу да Просторни план општине не
даје довољно елемената за директну примену у случају
изградње ветропарка, израда Плана детаљне регулације је
оправдана и представља добро решење за легалан поступак
омогућавања изградње ветропарка.
Предмет израде планског документа је да се у складу
са природним потенцијалом енергије ветра планира изградња
инфраструктурног комплекса објекта ветроелектране са пратећим
средњенапонским кабловским и телекомуникационим водовима,
као и мрежом приступних путева, а према могућностима и
условима прикључења на електроенергетскисистем на датој
локацији.
С обзиром да процедура израде и усвајање плана
прописана Законом о планирању и изградњи и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања дефинише фазе израде Плана које
укључују јавност, као и обавезан мониторинг свих чињеница
везаних за заштиту простора и животне средине, израдом и
усвајањем плана би се постигла транспарентност процеса,
укључивање јавности и обезбедила би се градња у свему
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према највишим еколошким стандардима за изградњу
објеката за добијање енергије из обновљивих извора.
Инвеститор је већ започео практична теренска
мерења јачине и енергије ветра на подручју на коме се
планира постављање ветрогенератора, чиме је показао
озбиљну намеру да се предложена инвестиција реализује, и
то у складу са највишим стандардима за овакву врсту
објеката.
Приликом израде Плана, у свим фазама ће се
посебна пажња обратити на заштиту простора, односно уско
ће се сарађивати са надлежним институцијама из ове
области, нарочито Заводом за заштиту природе Србије.
Из свих наведених разлога, сматрамо да је
иницијатива за израду Плана оправдана, те предлажемо
Скупштини да донесе предожену Одлуку.
6.

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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на измену и допуну годишњег
Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг
сервис" Петровац на Млави за 2022. годину, која је усвојена
на седници Надзорног одбора предузећа, одржаној
07.03.2022. године, под бројем 275.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
III
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу
"Паркинг сервис" Петровац на Млави, Надзорном одбору
Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" и архиви
Скупштине општине Петровац на Млави.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-36/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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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: 020-37/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

8.

На основу члана 63 Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) 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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се тромесечни извештај о реализацији
годишњег програма пословања КЈП "Извор" Петровац на
Млави за 4. тромесечје 2021. 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: 020-38/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

9.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

7.

На основу члана 63 Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) 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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се тромесечни извештај о реализацији
годишњег програма пословања ЈКП "Паркинг сервис"
Петровац на Млави за 4. тромесечје 2021. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине
Петровац на Млави".

I
Усваја се Извештај о раду Комуналног јавног
предузећа "Извор" Петровац на Млави за 2021. годину са
финансијским извештајем, који је усвојен на седници
Надзорног одбора предузећа, одржаној 03.03.2022. године,
под бројем 745.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-39/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.
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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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Јавног комуналног
предузећа "Паркинг сервис" Петровац на Млави за 2021.
годину са финансијским извештајем, који је усвојен на
седници Надзорног одбора предузећа, одржаној 28.02.2022.
године, под бројем 247.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".

II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-42/2022-02
Датум:15.03.2022.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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-40/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

11.

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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Завичајног музеја
Петровац на Млави за 2021. годину са финансијским
извештајем и даје се сагласност на План и програм рада
Завичајног музеја Петровац на Млави за 2022. годину са
финансијским планом.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".

I
Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке "Ђура
Јакшић" Петровац на Млави за 2021. годину са финансијским
извештајем и даје се сагласност на План и програм рада
Народне библиотеке "Ђура Јакшић" Петровац на Млави за
2022. годину са финансијским планом.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-43/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
14.

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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-41/2022-02
Датум:15.03.2022.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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Културно-просветног
центра Петровац на Млави за 2021. годину са финансијским
извештајем и даје се сагласност на План рада Културнопросветног центра Петровац на Млави за 2022. годину са
финансијским планом.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

I
Усваја се Финансијски извештај Предшколске
установе "Галеб" Петровац на Млави за 2021. годину, који је
усвојен на седници Управног одбора установе, одржаној
25.02.2022. године, под бројем 115.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-44/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
15.

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

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

у
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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 15.03.2022. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад
општина Петровац на Млави и Жагубица за 2021. годину са
финансијским извештајем, који су усвојени на седници
Управног одбора установе, одржаној дана 25.02.2022. године
и 07.03.2022. године, под бројeвима 551-10-419/2022-3-1 и
551-10-477/2022-1.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-47/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

16.

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 15.03.2022. године, донела је

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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Јавне установе ''Дирекција
за омладину и спорт'' Петровац на Млави за 2021. годину са
финансијским извештајем и даје се сагласност на Програм
рада Јавне установе ''Дирекција за омладину и спорт''
Петровац на Млави за 2022. годину са финансијским планом.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Туристичке организације
општине Петровац на Млави за 2021. годину са финансијским
извештајем и даје се сагласност на Програм рада Туристичке
организације општине Петровац на Млави за 2022. годину са
финансијским планом.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-46/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

18.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-45/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-48/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

19.

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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду председника општине
Петровац на Млави за 2021. годину.

17.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
II
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
Решење ступа на снагу даном објављивања у
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 15.03.2022. године, донела је
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
РЕШЕЊЕ
I

Број: 020-49/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

Усваја се Извештај о раду Установе Спортски центар
20.
"Петровац на Млави" за 2021. годину са финансијским
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
извештајем и даје се сагласност на Програм рада Установе
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и
Спортски центар "Петровац на Млави" за 2022. годину са
47/18) и члана 40. Статута општине Петровац на Млави
финансијским планом.
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/19),
Скупштина општине Петровац на Млави, на седници
одржаној 15.03.2022. године, донела је
- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

у
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РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Усваја се Извештај о раду Општинског већа општине
Петровац на Млави за 2021. годину.

Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне
ситуације општине Петровац на Млави за 2021. годину и даје
се сагласност на План рада Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави за 2022. годину.

II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-50/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

21.

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 15.03.2022. године, донела је

II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-53/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

24.

РЕШЕЊЕ

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 15.03.2022. године, донела је

I

РЕШЕЊЕ

Усваја се Извештај о раду Правобранилаштва
општине Петровац на Млави за 2021. годину.

I

II

Усваја се Извештај о раду Савета за здравље
општине Петровац на Млави за 2021. годину.

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

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-51/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

22.

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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-54/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
25.

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 15.03.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Усваја се Извештај о раду Општинске управе
општине Петровац на Млави за 2021. годину.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-52/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
23.

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 15.03.2022. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

I
Усваја се Извештај о раду Савета за родну
равноправност општине Петровац на Млави за 2021. годину.
II
Решење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Петровац на Млави".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-55/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
26.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“,
бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) 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 15.03.2022. године, донела је

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

15. 03. 2022. године
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОГРАМA ПОДРШКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја
се
Извештај
о
спровођењу
мера
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје општине Петровац на Млави за 2021. годину и
Програм подршке пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за
2022. годину, а на основу претходно добијене сагласности
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Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
број
320-00-01374/2022-09,
на
Програм
подршке
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје општине Петровац на Млави за 2022. годину.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном објављивања
„Службеном гласнику општине Петровац на Млави“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 020-56/2022-02
Датум:15.03.2022.године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

- Службени гласник Општине Петровац на Млави -

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миланче Аћимовић, с.р.

у
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САДРЖАЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-31/2022-02;
ОДЛУКA О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ
ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, бр. 020-32/2022-02;
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"ГОРЊАК" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, бр. 020-35/2022-02;
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ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-36/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"
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НА МЛАВИ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ, бр. 020-38/2022-02;
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ЦЕНТРА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-42/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
"ЂУРА ЈАКШИЋ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-43/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ "ГАЛЕБ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-44/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА O РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-45/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-46/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР "ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ" ЗА 2021. ГОДИНУ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-47/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "ДИРЕКЦИЈА
ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-48/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-49/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-50/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-51/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-52/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА
2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ, бр. 020-53/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-54/2022-02;
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ, бр. 020-55/2022-02;
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021.
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