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64. 

  ННаа  ооссннооввуу  ччллааннаа  4411..  ссттаавв  11..  ЗЗааккооннаа  оо  ззааппоошшљљаавваањњуу  ии  ооссииггуурраањњуу  ззаа  ссллууччаајј  ннееззааппооссллееннооссттии  

((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС““,,  ббрроојј  3366//22000099  ии  8888//22001100)),,  ччллааннаа  3322..  ттааччккаа  44..  ЗЗааккооннаа  оо  ллооккааллнноојј  ссааммооууппррааввии  

((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС““,,  ббрроојј  112299//22000077))  ии  ччллааннаа  4422..  ттааччккаа  55..  ССттааттууттаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа  

((„„ССллуужжббееннии  ллиисстт  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа““  ббрроојј  1155//22000088,,  11//22000099  ии  66//22001100)),,  ппоо  ппррииббааввљљеенноомм  ммиишшљљеењњуу  

ЛЛооккааллнноогг  ссааввееттаа  ззаа  ззааппоошшљљаавваањњее  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа,,  ССккууппшшттииннаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа,,  ннаа  

ссеедднниицции  ооддрржжаанноојј  ддааннаа  33..  ннооввееммббрраа  22001111..  ггооддииннее,,  ддооннееллаа  јјее  

  

ОО  ДД  ЛЛ  УУ  КК  УУ  
  

ОО  ДДООННООШШЕЕЊЊУУ  ЛЛООККААЛЛННООГГ  ААККЦЦИИООННООГГ  ППЛЛААННАА  ЗЗААППООШШЉЉААВВААЊЊАА  
ООППШШТТИИННЕЕ  ББААЧЧККАА  ТТООППООЛЛАА  ЗЗАА  ППЕЕРРИИООДД  22001111--22001155..  ГГООДДИИННЕЕ  

  
ЧЧллаанн  11..  

  

  ДДооннооссии  ссее  ЛЛооккааллннии  ааккццииооннии  ппллаанн  ззааппоошшљљаавваањњаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа  ззаа  ппееррииоодд  22001111--22001155..  

ггооддииннее..  

  

ЧЧллаанн  22..  

  

  ССаассттааввннии  ддееоо  ооввее  ООддллууккее  јјее  ЛЛооккааллннии  ааккццииооннии  ппллаанн  ззааппоошшљљаавваањњаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа  ззаа  

ппееррииоодд  22001111--22001155..  ггооддииннее..  

  

ЧЧллаанн  33..  

  

  ООвваа  ООддллууккаа  ссттууппаа  ннаа  ссннааггуу  ооссммоогг  ддааннаа  оодд  ддааннаа  ооббјјааввљљиивваањњаа  уу  „„ССллуужжббеенноомм  ллииссттуу  ооппшшттииннее  

ББааччккаа  ТТооппооллаа““..  

  

ССККУУППШШТТИИННАА  ООППШШТТИИННЕЕ  

ББААЧЧККАА  ТТООППООЛЛАА  

ББрроојј::  1100--22//22001111--VV  ППррееддссеедднниикк  

ДДааннаа::  33..1111..22001111..  ССккууппшшттииннее  ооппшшттииннее  

ББааччккаа  ТТооппооллаа  ФФааззееккаашш  РРооббеерртт,,  сс..рр..  

  

  

6655..  

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 12. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1.  тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007), члана 16. став 1. тачка 6. и 

члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 

бр. 15/2008, 1/2009, и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. 

новембра 2011. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком се у складу са законом ближе уређује и обезбеђује организација и начин 

обављања јавног превоза путника на територији општине Бачка Топола. 
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Члан 2. 

 

 На територији општине Бачка Топола може се обављати јавни превоз путника као линијски, 

ванлинијски и ауто-такси превоз. 
 

Члан 3. 
 

 Линијски превоз путника може се обављати  у складу са законом и општим условима превоза 

као: 

 1) градски превоз путника- на територији насељеног места Бачка Топола; 
 2) приградски превоз путника- између насељеног места  Бачка Топола и других насељених 

места на територији општине Бачка Топола;  

3) међумесни превоз путника- између насељених места две или више општина. 

 

Члан 4. 

  

 Ванлинијски превоз путника на територији општине Бачка Топола врши се у складу са 
законом и овом одлуком, a на основу писменог уговора закљученог између превозника и  корисника 

превоза. 
 

Члан 5. 

 

 Ауто-такси превоз јесте ванлинијски превоз путника који се на територији општине Бачка 

Топола може обављати под условима прописаним овом одлуком. 

 

Члан 6. 

 

 Аутобуско стајалиште је уређен простор на којем пристају аутобуси ради укрцавања и 

искрцавања путника. 

Аутобуско стајалиште мора имати прописане ознаке и изграђену, односно означену 

саобраћајну површину за заустављање аутобуса, извод из реда вожње и испуњавати друге услове 
прописане законом и подзаконским актима. 

 Извод из реда вожње на аутобуском стајалишту из става 2. овог члана дужан је поставити 

превозник. 

 

II ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 

Члан 7. 

 

 Обављање линијског превоза путника у градском и приградском превозу на територији 

општине Бачка Топола, као комуналне делатности од општег интереса, општина поверава уговором, 

на основу јавног конкурса, у складу са законом и одлукама, привредном друштву или другом 

правном лицу (у даљем тексту: превозник),  које је  регистровано за обављање те врсте превоза, које 
испуњава законом  прописане услове за отпочињање и обављање превоза у погледу опремљености, 

обезбеђења одговарајућег паркинг простора и кадрова који врше послове редовног одржавања 

возила и контролу њихове техничке исправности. 

Превозник може отпочети и обављати линијски превоз путника ако има: уговор о  

поверавању обављања линијског превоза путника у градском и приградском превозу на територији 

општине Бачка Топола ( у даљем тексту: уговор),  регистрован и оверен ред вожње као  и доказ о 

исправности возила. 

Превозник је дужан да обезбеди трајно и квалитетно обављање линијског превоза путника у 

градском и  приградском превозу, као и да предузима мере и активности у циљу повећања квалитета 

услуга и безбедности. 

Превозник не може поверене послове пренети на другог превозника ни на који начин. 
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Поверавање линијског превоза 
 

Члан 8. 

 

Поверавање обављања линијског превоза врши се уговором на основу спроведеног јавног 

конкурса, на период до пет  (5) година. 

О поверавању обављања линијског превоза одлучује Општинско веће општине Бачка Топола 

(у даљем тексту: Општинско веће). 

Уговор у име општине закључује Председник општине. 
У случају раскида уговора са превозником из било ког разлога, линијски  превоз може да се 

повери другом превознику непосредном погодбом, до избора превозника по новом јавном конкурсу. 

 

Члан 9. 

 

 Јавни конкурс расписује Општинско веће, а спроводи га комисија коју образује Председник 

општине. 

 Јавни конкурс обухвата јавни оглас, као општи део и конкурсну документацију, као посебни 

део. 

 Јавни оглас се оглашава у средствима јавног информисања са територије општине Бачка 

Топола, на сајту општине Бачка Топола www.btopola.org.rs   и у „Службеном листу општине Бачка 

Топола“ . 

Рок за подношење понуда на јавни конкурс не може бити краћи од  петнаест (15) дана од 

дана објављивања. 

 

Члан 10. 

 

Јавни оглас  обавезно садржи: 

- назив органа који расписује јавни конкурс; 

- назив линија у линијском превозу за чије се поверавање раписује јавни конкурс; 

- време на које се поверава обављање ове комуналне делатности; 

- ко има право учешћа на конкурсу; 

-  начин и рок за подношење пријаве; 

- обавезу подношења доказа о уплати прописаног новчаног износа за учешће на јавном 

конкурсу,  

-  место и време јавног отварања пријава приспелих на јавни конкурс; 

- начин обајављивања резултата јавног конкурса и др. 

Конкурсна документација из члана  9. став 2. садржи: 

-  податке о обавезној садржини пријаве; 

-  техничке, организационе, кадровске и друге услове прописане за обављање ове 

комуналне делатности; 

- средства којима морају располагати учесници јавног конкурса; 

- називе линија које су предмет јавног конкурса; 

-  исправе којима подносилац пријаве доказује да испуњава услове за обављање линијског 

превоза; 

-  број и врсту возила потребних за обављање линијског превоза на линијама које су 

предмет јавног конкурса; 

- доказе да возила којима ће обављати линијски превоз испуњавају техничке услове за 

обављање линијског превоза; 

-  критеријуме за вредновање понуде; 

-  начин вредновања понуда; 

- предлог уговора и др. 

 

Члан 11. 

 

 Комисија из члана 9. став 1. ове одлуке има председника и четири члана.  
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Комисија води записник о битним чињеницама и току поступка по јавном конкурсу, који 

потписује председник комисије. 

 Задатак комисије је да спроведе поступак по јавном конкурсу и Општинском већу поднесе 

извештај који садржи и  предлог најповољнијег учесника, у року који не може бити дужи од тридесет 

(30) дана од дана истека рока за подношење понуда. 

 Извештај из става 3. овог члана садржи: текст одлуке о расписивању јавног конкурса, број и 

садржину приспелих пријава, податке о неблаговременим и непотпуним пријавама, начин примене 

критеријума за вредновање пријаве, предлог најповољнијег учесника са образложењем. 

 Приликом избора најповољнијег учесника јавног конкурса,  комисија цени испуњеност свих 

услова и Општинском већу предлаже превозника за кога стручно оцени да ће својом техничком, 

организационом и кадровском оспособљеношћу, као и понуђеним другим условима, поверене 

послове обављати у складу са прописаним условима. 

 

Члан 12. 

 

 Општинско веће по предлогу комисије доноси одлуку о извршеном избору, која је коначна и 

која се доставља свим учесницима јавног конкурса у року од осам (8) дана, а такође се објављује и у 

„Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

Члан 13. 

 

 На основу коначне одлуке из члана 12. ове одлуке, Председник општине и превозник који је 

изабран на јавном конкурсу, најкасније у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке,  закључују 

уговор. 

 Уговор, поред елемената утврђених законом, обавезно садржи: линије које се поверавају и 

под којим условима се поверавају, временски период на који се врши поверавање, рок отпочињања 

обављања линијског превоза, међусобна права и обавезе уговорних страна, нарочито обавезе 

превозника у погледу обезбеђивања услова за континуирано, уредно и квалитетно вршење линијског 

превоза,  начин решавања спорова између уговорних страна, одговорност за случај неквалитетног 

или по обиму недовољног обезбеђивања линијског превоза, правне и економске последице 

неизвршавања или лошег извршавања поверених послова,  услове раскида уговора пре времена на 

који је закључен и права и обавезе које из тога проистичу и друга питања која су значајна за уредно 

обављање поверених послова. 
 

Члан 14. 

 

 Уговор престаје: 

1) истеком времена за које је закључен; 

2) раскидом; 

3) престанком привредног друштва, односно другог правног лица коме је поверена та комунална 

делатност; 

4) у другим случајевима, у складу са законом. 

 

Члан 15. 

 

Уговор се може раскинути: 

1) ако се због промењених околности, које се нису могле предвидети у тренутку закључења уговора, 

не може остварити сврха уговора; 

2) ако превозник не извршава уговорене обавезе, или не обавља поверену комуналну делатност на 

уговорени начин; 

3) ако превозник не поступа по налогу надлежнe организационе јединице Општинске управе Бачка 

Топола у поступку надзора и контроле; 
4) у другим случајевима, у складу са законом. 
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Члан 16.  

 

 У случају раскида уговора, превозник је дужан да надокнади насталу штету по прописима о 

одговорности за штету. 

Општинско веће ће у случају раскида уговора, као и случају када на јавни конкурс није 

поднета ниједна пријава, односно када од приспелих пријава ниједна не испуњава услове јавног 

конкурса, привремено поверити обављање ове комуналне делатности другом превознику, уговором 

закљученим по основу непосредне погодбе. 

Поверавање обављања линијског превоза у смислу става 2. овог члана, врши се за време до 

шест (6) месеци, у ком року се мора расписати јавни конкурс и окончати поступак по основу јавног 

конкурса, у смислу ове одлуке. 
 

Члан 17. 

 

Превозник коме је  поверено обављање ове комуналне делатности,  дужан је да поверене 

послове обавља у складу са законом и другим прописима донетим на основу закона.  
 

Ред вожње 

 

Члан  18. 

 

 Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз путника у градском и приградском 

превоза на територији општине Бачка Топола врши надлежна организациона јединица Општинске 

управе Бачка Топола за комунално-саобраћајне послове  (у даљем тексту: надлежна организациона 

јединица). 

  

Члан 19. 

 

 Захтев за регистрацију и оверу реда вожње из члана 18.  подноси се најкасније петнаест (15) 

дана пре отпочињања превоза у текућој години. 

 Уз писмени захтев за регистрацију и оверу реда вожње превозник је дужан да приложи: 

 -  извод из регистра Агенције за привредне регистре о вршењу делатности јавног линијског 

превоза путника; 

- Решење надлежног министарства о испуњености законом утврђених услова за обављање 
јавног линијског превоза путника; 

- ред вожње у три (3) примерка који треба да садржи: назив превозника,  назив линије са 

почетном и крајњом аутобуском станицом, односно аутобуским стајалиштем, као и редоследом и 

називом стајалишта, редни  број полазака на линији, време поласка из почетне и крајње аутобуске 

станице, односно аутобуског стајалишта и време долазака и полазака на свим аутобуским 

стајалиштима на линији;  удаљеност у километрима аутобуских станица и аутобуских стајалишта; 

режим обављања превоза на линији (свакодневно, одређеним данима у седмици, у дане празника); 

период важења реда вожње; потпис овлашћеног лица и печат превозника регистрованог за обављање 

превоза. 
- уговор о поверавању обављања линијског превоза путника у градском и приградском 

превозу на територији општине Бачка Топола. 

 

Члан  20. 

 

 Надлежна организациона јединица региструје и оверава ред вожње у року од осам (8) дана од 

дана пријема захтева.  

 У случају да надлежни орган одбије да овери ред вожње, дужан је да у року наведеном у 

ставу 1. овог члана донесе решење и образложи разлоге одбијања. 

 Против решења из става 2. овог члана допуштена је жалба Општинском већу у року од 

петнаест (15) дана од уручења. 

 Овера реда вожње врши се са роком важења за текућу календарску годину. 
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Ред вожње се оверава потписом службеног лица и печатом надлежне организационе 

јединице,  са назнаком да је ред вожње под датим редним бројем уписан у Регистар оверених редова 

вожње за линијски превоз путника градским и приградским превозом, који се води код надлежне 

организационе јединице. 

Регистар оверених редова вожње за линијски превоз путника градским и приградским 

превозом на територији општине Бачка Топола, садржи: редни број, назив превозника и матични 

број превозника, податке из овереног реда вожње (назив линије и број полазака на линији),  датум 

уписа реда вожње у регистар, рок важења реда вожње као и  све промене које се односе на ред 

вожње (привремена обустава, измена, брисање из регистра, одјава реда вожње и др.). 

 

Члан  21. 

 

 Превозник је дужан  придржавати се регистрованог и овереног ред вожње, који гласи на 

превозника и непреносив је. 

 О реду вожње превозник је дужан да обавести кориснике услуга превоза путем средстава 

јавног информисања или на други одговарајући начин, најкасније три (3) дана пре почетка његове 

примене. 

 У току важења реда вожње линијски превоз се може привремено  обуставити или изменити у 

случајевима: 

1) прекида саобраћаја због више силе (елементарне непогоде: пожар, поплава, снежни нанос, 

поледица и сл.) или извођења радова на реконструкцији пута (знатно оштећење улица, путева и 

путних објеката и сл.); 

2) због мера надлежне организационе јединице које непосредно утичу на ограничење 

саобраћаја, док те мере трају (нпр. искључења аутобуса због техничке неисправности) . 

 О обустави или измени реда вожње превозник је дужан пре почетка обуставе писмено 

обавестити надлежну организациону јединицу, а преко средстава јавног информисања и кориснике 

превоза.  

 

Члан  22. 

 

 Надлежна организациона јединица за регистрацију и оверу реда вожње брисаће из Регистра 

ред вожње, односно полазак из реда вожње ако превозник: 

1) не отпочне обављати превоз по регистрованом реду вожње у року од три (3) дана од дана 
почетка важења реда вожње; 

2) престане обављати превоз по регистрованом реду вожње дуже од пет (5) дана узастопно; 

3) повремено обуставља превоз по регистрованом реду вожње у укупном трајању дужем од 

десет (10) дана у току важења реда вожње. 
 

Обавезе превозника и цене превоза 
 

Члан  23. 
 

 Начин и услове превоза утврђује превозник својим актима, у складу са законом, одлуком и 

уговором,   који морају бити истакнути на видном месту у аутобусу, а корисник превоза је дужан да 

их се придржава. 

 У возилима се за време обављања превоза путника мора налазити путни налог за возило 

попуњен на прописан начин, потписан од стране возача, потписан и оверен од стране овлашћеног 

лица као и од лица одговорног за контролу техничке исправности возила. 
 

Члан 24.  
 

 Цене превоза утврђује превозник, у складу са елементима за образовање цена комуналних 

услуга прописаним законом.  

О ценама услуга из става 1. овог члана одлучује управни одбор, односно други надлежни 

орган превозника, коме је поверено обављање линијског превоза. 
На одлуку о ценама услуга из става 2. овог члана, односно ценовник, сагласност даје 

Општинско веће. 
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Одлука о ценама из става 2. овог члана, односно ценовник и сагласност Општинског већа 

објављују се у „Службеном листу општине Бачка Топола „ . 
 

Члан 25. 
 

 Превозник је дужан у линијском превозу примити сваког путника и ствари у границама 

расположивих места за путнике, ако законом није другачије одређено. 

 Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага истовремено са превозом путника коме 

пртљаг припада. 

 У случају изненадног застоја или краћег поремећаја у обављању превоза, превозник је дужан 

организовати линијски превоз путника у градском и приградском превозу на начин да путници у што 

мањој мери осете последице поремећаја, односно да у што краћем року предузме мере за 

успостављање редовног превоза.  

Уколико се због застоја или ванредних догађаја обустави превоз на линији или делу линије, 

превозник је дужан да у што краћем року обезбеди наставак превоза сопственим возилима или 

возилима других превозника. 
 У случају штрајка превозник је дужан да обезбеди минимум процеса рада у обављању 

делатности превоза путника у линијском превозу, у складу са законом, те је приликом најављивања 

штрајка, поред одлуке о ступању у  штрајк и изјаве о начину обезбеђивања минимума процеса рада, 
дужан да достави надлежној организационој јединици и ред вожње за време трајања штрајка. 

Ако превозник не обезбеди ни минимум процеса рада, или штрајк траје дуже од три (3) дана, 

Општинско веће  може обављање линијског превоза у градском и приградском превозу поверити 

другом превознику.  
 

Аутобуска стајалишта 
 

Члан  26. 
 

 Пријем путника у возило и искрцавање путника у линијском превозу на територији општине 

Бачка Топола врши се на аутобуској станици и аутобуским стајалиштима која су унета у ред вожње. 
 

Члан 27. 
 

 За линијски превоз путника градским превозом одређују се стајалишта: 
1. Трг др Јаноша Хаџија 

2. Православна црква  

 3.    Рампа у улици Главна 

 4.    Индустријска зона  

 5.    Дом здравља 

 6.    Гаража ''Тополатранс'' на путу за Суботицу 

 7.    Угоститељски објекат Јулишка на малоиђошком путу 

 8.    Мали Иђош-поље. 
 

Члан 28. 

  

За линијски превоз путника приградским превозом одређују се стајалишта:  

1) На линији Аутобуска станица насељено место Пачир − Аутобуска станица : 

1. Трг др Јаноша Хаџија 

2.  Гостовић кафана 

3.    Томиславци раскрсница 

 4.    Бачки Соколац раскрсница 

 5.   Управа „Соколац“ 

 6.   Кафана „Шаргачико“ Ст.Моравица  
 7.   Месна заједница Ст. Моравица 

 8.   Предузеће „Сила“  

 9.   Пруга Пачир 

 10.  Центар Пачир 

             11.  Звезда Пачир 
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2) На линији Аутобуска станица-насељено место Горња Рогатица −Аутобуска станица: 
1. Трг др Јаноша Хаџија 

2. Гостовић кафана 

3.   Томиславци раскрсница 
4.   Бачки Соколац код цркве 

5.   Бачки Соколац код Новог насеља 

6.   Хотел „Криваја“ 

7.   Економија „Победа“ Криваја 

8.   Гробље Горња Рогатица 

9.   Центар Горња Рогатица  

10.  Пруга Горња Рогатица  

11.  Економија „Граничар“ Горња Рогатица 
 

3) На линији Аутобуска станица  − насељено место Карађорђево − Аутобуска станица: 

1. Трг др Јаноша Хаџија 

2. Дом здравља 

3. Гаража „Тополатранс“ 

4. Зобнатица  

5. Ветеринарска станица  
6. Центар Карађорђево 

7. Школа Карађорђево 
 

4 )На линији Аутобуска станица − насељено место Мали Београд − Аутобуска станица  

1. Трг др Јаноша Хаџија 

2. Дом здравља 

3.   Гаража „Тополатранс“ 

4.   Зобнатица 

5.   Центар Мали Београд 
 

5) На линији Аутобуска станица − насељено место Миђуново − Аутобуска станица: 

1. Трг др Јаноша Хаџија  

2. Железничка станица 

3. Трансформатор на углу  ул. Скадарска 

4. Центар Миђуново 
 

6) На линији Аутобуска станица − насељено место Ново Орахово − Аутобуска станица: 

1. Трг др Јаноша Хаџија 

2. Железничка станица 

3. „Фекете“ Школа 

4. Салаш  

5. Чарда у ул. Петефи Шандора 

6.   Основна школа 

7.   Центар Ново Орахово 

8.   Дом здравља Ново Орахово 

9.   Код бунара 

10. Бели крст 
 

7) На линији Аутобуска станица − насељено место Багремово − Аутобуска станица: 

1.  Трг др Јаноша Хаџија 

2.  Православна црква 

3.  ГИК „1. Мај“ 

4.  код надвожњака на ауто-путу  

5.  Салаш „Дудаш“ 

6.  Центар Његошево  

7.  Мала Пруга 

8.  Багремово 
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8) На линији Аутобуска станица − насељено место Кавило − Аутобуска станица: 
1.  Трг др Јаноша Хаџија 

2.  Православна црква 

3.  ГИК „1. Мај“  

4.  код надвожњака на ауто-путу 

5.  Салаш „Дудаш“ 

6.  Центар Његошево 

7.  Мала Пруга 

8.  Копоја 

9.  Школа Гунарош  

10. Центар Гунарош 

11. Победа 

   12. Светићево 

   13. Кавило  
 

9) На линији Аутобуска станица − насељено место Средњи Салаш − Аутобуска станица: 
1. Трг др Јаноша Хаџија 

2. Школска економија код касарне 

3. Задруга Бајша 
4. Центар Бајша 

5. Центар Панонија  

6. Дубока 
7. Средњи Салаш 
 

10) На линији Аутобуска станица − насељено место Томиславци − Аутобуска станица: 

1. Трг др Јаноша Хаџија 

2. Гостовић кафана 
3. Центар Томиславци . 

 

Члан  29. 
 

 За линијски превоз путника међумесним превозом могу се користити стајалишта из члана 28. 

под условом обавезног коришћења Аутобуске станице насељеног места Бачка Топола. 

 

III  ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 

Члан  30. 
 

 Ванлинијски превоз путника на територији општине Бачка Топола може да обавља 

превозник на основу писменог уговора између превозника и корисника превоза којим се утврђују 

нарочито: релација са утврђеним полазиштем и одредиштем; време обављања превоза; цена превоза 

и места укрцавања и искрцавања путника . 
 Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника мора бити закључен пре 

постављања возила за укрцавање путника у полазишту. 

 

Члан  31. 
 

 Превозник из члана 30. ове одлуке обавезан је у обављању ванлинијског превоза у свему да 

поштује одредбе закона,  да обезбеди  првенство давања услуга превоза радника, из места становања 

на посао и са посла до места становања и превоза ђака,  из места становања до школе и од школе до 

места становања, као и да обезбеди континуитет у обављању превоза, одређени квалитет услуга и 

усклађивање са материјалним могућностима корисника. 

 

Члан 32. 
 

 Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у местима која су 

утврђена уговором закљученим између превозника и корисника превоза.  
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Члан  33.  
 

 У ванлинијском превозу путника на територији општине Бачка Топола могу се користити 

стајалишта из члана 27. и 28. ове одлуке под условом да се тиме не омета линијски превоз путника. 

 

IV АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ 
 

Члан  34.  
 

Ауто - такси превоз могу обављати предузетници, привредна друштва и друга правна лица 

чија је претежна делатност ауто-такси превоз путника, који су за обављање те делатности 

регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација 

привредних субјеката, који испуњавају услове прописане законом и овом одлуком, и који имају 

одобрење за обављање ауто-такси превоза (у даљем тексту: ауто – такси превозник). 

Одобрење из става 1. овог члана издаје надлежна организациона јединица. 

Ауто - такси превозник је дужан да поднесе захтев за добијање одобрења из става 2. овог 

члана, уз који је неопходно да приложи доказ о извршеној регистрацији из става 1. овог члана, као и 

писмену потврду стручне Комисије из члана 39. ове одлуке. 
Надлежна организациона јединица издаће одобрење или одбити захтев или одбацити захтев 

за добијање одобрења за обављање ауто – такси превоза. 

У случају да у року од  тридесет (30) дана од дана пријема одобрења из става 1. овог члана не 

отпочне обављање ауто – такси превоза одобрење се укида. 

Ауто – такси превознику престаје важност одобрења из става 1. овог члана у случају одјаве и 

ако више не испуњава прописане услове за обављање ауто – такси превоза, у складу са законом и 

овом одлуком. 

Престанак важности одобрења надлежна организациона јединица доставља Комунално-

саобраћајна инспекцији Општинске управе Бачка Топола. 

 

Члан 35. 

 

Такси - возач је физичко лице које управља  такси - возилом и обавља ауто - такси превоз као 

предузетник или као запослени у привредном друштву, односно другом  правном лицу у складу са  

законом и одредбама ове одлуке. 
Ауто – такси превоз се обавља возилом које је намењено и погодно за ауто - такси превоз, ако 

испуњава услове прописане законом и овом одлуком. 

  

Члан  36. 

 

Ауто –такси превоз путника обавља се фабрички произведеним путничким возилом, које има 

највише пет седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата. 

У такси-возилу мора бити на видном месту за корисника превоза уграђен исправан, баждарен 

и пломбиран  таксиметар и истакнут назив ауто-такси превозника. 

Такси-возило мора имати  истакнуту кровну  ознаку „TAXI“, која служи за идентификацију 

такси - возила, а која ноћу мора бити осветљена и поред које мора обавезно да буде истакнут и 

идентификациони број такси – возила из Регистра кровних ознака, који води надлежна 

организациона јединица, а на основу издатих одобрења из члана 34. ове одлуке. 
Ауто – такси превозник не може кровну ознаку уступити, давати на коришћење или отуђити. 

Ауто – такси превозник је дужан, по престанку важности одобрења из члана 34. ове одлуке, 

надлежној организацији вратити додељени идентификациони број. 

  

Услови за обављање ауто – такси превоза 

 

Члан 37.   

 

 Поред општих законских услова везаних за обављање ауто-такси превоза, предузетник- 

физичко лице које се бави  ауто-такси превозом мора испуњавати и следеће услове: 

 



Број 9. 3.11.2011. СТРАНА   238. OLDAL 2011.11.3. 9. szám 

 
 

 

 

1) да има важећу возачку дозволу одговарајуће категорије и најмање  три (3) година 

искуства у управљању моторним возилом; 

2) да је здравствено и потпуно пословно способно (доказује се уверењем које није старије 

од шест месеци);     

 3)  да је власник такси – возила, односно да поседује ваљан правни акт којим се утврђује 

право коришћења такси-возила (уговор о лизингу, уговор о закупу или др.); 

 4)  да такси-возило испуњава услове прописане овом одлуком (писмена потврда стручне 

Комисије); 

 5) да има уверење o познавању града,  насеља и улица издато од стране стручне Комисије; 
 6) да се против њега не води поступак односно да није кажњаван за кривична дела против 

безбедности саобраћаја, да му правноснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера 

забране управљања моторним возилом „Б“ категорије док трају правне последице осуде односно 

мере ( доказује се уверењем које није старије од шест месеци); 

 Предузетник може да обавља ауто-такси превоз само са једним такси-возилом за које му је 

одређен идентификациони  број из члана 36. став 3. ове одлуке и исти не може уступити другим  

ауто – такси превозницима. 
 

Члан 38. 

  

 За обављање ауто-такси превоза правно лице поред услова прописаних законом мора да 

испуни и следеће услове: 

1) да је регистрован за обављање делатности ауто – такси превоза у складу са законом; 

2) да је власник такси-возила, односно да поседује ваљан правни акт којим се утврђује 

право коришћења такси-возила (уговор о лизингу, уговор о закупу или др.); 

3) да такси-возило испуњава услове прописане овом одлуком (писмена потврда стручне 

Комисије); 

4) да такси-возач, запослени, испуњава услове предвиђене чланом 37. тачка 1), 2),  5) и 6) 

ове одлуке. 
 

Члан  39.  

 

 Такси- возило поред услова прописаних законом и овом одлуком мора испуњавати и следеће 

услове:  
 1)  да је технички исправно, без унутрашњих и спољашњих оштећења, чисто и без рекламних 

порука на стакленим површинама на предњој и задњој страни  возила; 

 2) да су приликом регистрације возила осигурани путници и пртљаг од последица несрећног 
случаја у јавном превозу; 

 3)   да има исправне уређаје за вентилацију, грејање и унутрашње осветљење; 

  4) да поседује исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе причвршћен 

на лако уочљивом и приступачном месту и прибор за прву помоћ; 

 5) да је важећи ценовник услуга постављен на видном месту за путника и да поседује књигу 

рачуна намењену за такси услуге; 

 6) да је легитимација такси-возача са фотографијом и именом и презименом, а ако је члан 

удружења и  са подацима о такси удружењу, односно ако је запослен са подацима о привредном 

друштву, односно другом правном лицу, постављена у такси-возилу на видном месту за корисника 

превоза; 
7) да је на крову такси-возила поред назива „TAXI“ истакнут и назив удружења коме припада 

или правног лица, и да је табла са обе стране истог изгледа, опремљена уређајем за осветљавање, као 

и да има идентификациони број из члана 36. став 3. ове одлуке.  

 Испуњеност услова из чланова 36., 37., 39. и става 1. овог члана записнички утврђује стручна 

Комисија од три члана именована од стране Председника општине Бачка Топола, од којих један члан 

мора бити инжењер саобраћајне струке. 

 О испуњености услова Комисија из претходног става ауто-такси превознику издаје писмену 

потврду. 

 Услове из овог члана ауто-такси превозник мора испуњавати увек и приликом накнадне 

контроле од стране надлежног органа. 
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Члан 40.  
 

 Такси- возилом не могу се превозити: 

 1) деца до 6 година старости без пратиоца, осим ако је родитељ или старатељ у споразуму са 

ауто-такси превозником поверио превоз детета до места опредељења; 

 2) посмртни остаци; 

 3) угинуле животиње; 

 4) отровне, радиоактивне, експлозивне, лако запаљиве, заразне, нагризајуће и друге материје 
које по свом саставу и својствима представљају или могу представљати опасност по живот и здравље 

људи. 

 Такси- возилом могу се уз присуство власника превозити и кућни љубимци у контејнерима.  
 

Члан  41.  
 

  За време рада односно обављања ауто-такси превоза, ауто-такси превозник мора код себе 

имати одобрење из члана 34. став 2. ове одлуке,   које је дужан на захтев предочити службеном лицу. 

 

Члан 42.  

 

 Ауто-такси превозник дужан је сваку промену података који се односе на услове за обављање 

ауто-такси делатности пријавити надлежној организационој јединици одмах, а најкасније у року од 

осам (8)  дана од дана настале промене.  
 

Ауто – такси стајалишта 
 

Члан  43.  
 

 Ауто-такси стајалишта су одређена и уређена места на  саобраћајној површини намењена за 

стајање такси- возила у току рада  ауто-такси превозника.  

 

Члан 44.  
 

 Ауто-такси стајалишта на територији општине Бачка Топола одређује Општинско веће  , у 

складу са донетим урбанистичким плановима, на предлог надлежне организационе јединице, а издаје 
у закуп ауто-такси превозницима Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (у 

даљем тексту: Јавно предузеће), у складу са законом и  одлукама. 

 Јавно предузеће издаје у закуп ауто-такси стајалишта на територији општине Бачка Топола 

путем прикупљања понуда јавим оглашавањем или јавним надметањем. 

 Право учествовања на јавном оглашавању, односно  јавном надметању, имају регистровани 

ауто-такси превозници, као и регистрована удружења таксиста који имају одобрење из члана 34. став 

2. ове Одлуке. 

 Рок на који се издаје у закуп ауто-такси стајалиште је најдуже до годину дана. 

 Почетну годишњу цену закупа на јавном надметању по ауто-такси стајалишту, на предлог 
Управног одбора Јавног предузећа, решењем утврђује Општинско  веће. 

 Уговор о закупу ауто-такси стајалишта закључује се након спроведеног јавног прикупљања 

понуда односно спроведеног поступка јавног надметања између Јавног предузећа и регистрованог 
ауто-такси превозника, односно регистрованог удружења таксиста, уз уплату постигнуте закупнине 

на текући рачун буџета општине Бачка Топола. 
 

Начин рада ауто – такси превозника 
 

Члан  45. 
 

 Ауто-такси превозник не сме користити стајалишта из члана 27. и 28. ове одлуке и забрањен 

је пријем путника у такси- возило и искрцавање путника, као и паркирање такси-возила  на 

удаљености мањој од петнаест (15) метара испред и иза наведених стајалишта намењених за 

линијски превоз путника.  
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 Ауто-такси превозник не може да заустави и паркира такси-возило на тротоару, пешачкој или 

бициклистичкој стази или на другој јавној саобраћајној површини. 

 

Члан  46.  
 

 Ауто-такси превоз се започиње са ауто-такси стајалишта или на  позив путника. 

 Ауто-такси превозник може укрцавати путнике ван ауто-такси стајалишта на местима где 

није забрањено заустављање и паркирање, ако га путник заустави. 

 Ауто-такси превознику који има дозволу за рад издату у другој општини, забрањено је да на 

територији општине Бачка Топола врши превоз путника у локалном саобраћају (да започиње вожњу 

на територији општине Бачка Топола и да исту завршава на територији општине Бачка Топола). 
 

Члан  47.  
 

 Ауто-такси превозник је дужан да прими путника-корисника ауто-такси превоза у границама 

расположивих места у такси-возилу, осим уколико је  путник у таквом психофизичком стању (под 

утицајем алкохола, опојних дрога и сл.)  у којем може угрозити такси-возача, односно ако је 

неуредан (изузетно запрљан) те својим оделом или пртљагом може нанети штету унутрашњости 

такси-возила. 
 Корисник ауто-такси превоза не сме да пуши у такси возилу за време трајања вожње. 

 Накнада за обављање ауто-такси превоза утврђује се према важећој тарифи, а плаћа према 

износу откуцаном на таксиметру ауто-такси превозника, у месту опредељења путника. 
Накнада за обављање ауто-такси превоза обухвата и превоз личног пртљага путника. 

 Такси- возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем 

који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја. 
Такси-возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником укључи 

таксиметар и да га искључи одмах након завршетка вожње.  

Корисник ауто-такси превоза није дужан платити услугу превоза ако такси-возач није 

укључио таксиметар. 

 Такси-возач је обавезан да се за време обављања ауто-такси превоза према путницима опходи 

са пажњом и поштовањем. 

 Такси-возач је обавезан да за време ауто-такси превоза буде уредан, да му је одећа 

прикладна, да не пуши у возилу за време вожње, као и да није под утицајем алкохола или опојних 

дрога и да не позива са мобилног телефона. 

 Ауто-такси превозник дужан је да по изршеном ауто-такси превозу изда рачун о извршеној 

услузи, који мора да садржи следеће податке: 

 1) податке о ауто-такси превознику; 

 2) редни број рачуна о извршеној услузи; 

 3) датум и време издавања рачуна; 

 4) релацију ауто-такси превоза; 

 5) износ цене ауто-такси превоза откуцаног на таксиметру; 

 6) потпис и печат ауто-такси превозника. 

 

Члан 48.  

  

 Ауто-такси превозник дужан је да „TAXI“ таблу држи укључену ноћу и у случају смањене 

видљивости. 

 Ауто-такси превозник обавезан је да прикрије на одговарајући начин или привремено  скине 

„TAXI“ таблу са аутомобила кад такси-возило користи за сопствене потребе или уколико  не обавља 

ауто-такси превоз.  
 

V. НАДЗОР 
 

Члан  49.  
 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежна организациона јединица  Општинске 

управе Бачка Топола. 
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 Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Комунално-саобраћајна инспекција 

Општинске управе Бачка Топола. 

У вршењу инспекцијског надзора комунално - саобраћајни инспектор ( у даљем тексту: 

инспектор) контролише да ли се јавни превоз на територији општине Бачка Топола обавља на начин 

утврђен законом и у складу са одредбама ове одлуке, наређује извршавање прописаних обавеза, 

покреће прекршајни поступак и предузима друге мере за које је овлашћен.  

 У предузимању других мера, инспектор је дужан сарађивати са републичким инспектором за 

друмски саобраћај. 

  

Члан 50.  

 

 Превозници у линијском, ванлинијском, ауто-такси превозу и превозу за сопствене потребе 

дужни су да инспектору омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа, да у 

року, који инспектор одреди, доставе потребне податке и пруже другу тражену помоћ, као и да 

поступе по налогу инспектора. 

 

Члан 51.  

 

 Инспектор ће наложити превозницима у линијском, ванлинијском и ауто-такси превозу да 

недостатке у погледу примене одредаба ове одлуке уклоне у року, који не може бити дужи од 

тридесет (30) дана од дана утврђених недостатака. 
 

Члан 52.  

 

У вршењу послова инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском 

саобраћају  и ове одлуке инспектор је овлашћен да искључи возило којим се врши јавни превоз 

противно одредбама закона и ове одлуке, одреди место паркирања возила и одузме саобраћајну 

дозволу и регистарске таблице у року од 48 сати, а у случају поновног искључивања возила истог 

превозника, привредног друштва односно другог правног лица, предузетника или грађанина у 

трајању од пет (5) дана. 
 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 53.  

 

 Новчаном казном од 50.000,00 – 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај привредно 

друштво  или друго правно лице ако: 

 1) отпочне обављање линијског превоза путника без регистрованог и овереног реда вожњe    

(члан 18.); 

 2)  у току важења регистрованог и овереног реда вожње поступи супротно одредбама члана 

21. ове одлуке; 

 3)  врши укрцавање и искрцавање путника у линијском превозу на местима која нису 

предвиђена за стајалишта у овој одлуци (члан 26.); 

 4)  у обављању ванлинијског превоза путника у коришћењу стајалишта омета линијски 

превоз путника (члан 30.).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,00 – 75.000,00 динара 

и одговорно лице у привредном друштву, односно другом правном лицу.  

 

Члан  54.  
 

 Новчаном казном од 50.000,00 – 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај привредно 

друштво или друго правно лице које врши делатност ауто-такси превоза ако: 

1) обавља ауто-такси превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности   

(члан 34. став 1); 

2)обавља ауто-такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 36. и 39. ове 

одлуке; 
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3) обавља ауто – такси превоз супротно одредбама члана 40. став 1. ове одлуке; 

4) такси-возач  не испуњава услове предвиђене чланом 37. тачка 1), 2),  5),  и 6) ове одлуке; 

5) не пријави сваку промену података који се односе на услове обављања ауто-такси 

делатности надлежној организационој јединици у прописаном року (члан 42.); 

6) поступа противно одредбама члана 45. ове одлуке; 

7) такси-возач не поступа по одредбама члана 47.  ове одлуке; 

8) не изда рачун по извршеном ауто-такси превозу, а у складу са одредбама члана  47. став 

10. ове одлуке; 

9) поступа супротно  одредби  члана 48.  ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,00 – 75.000,00 динара 

и одговорно лице у привредном друштву, односно другом правном лицу. 

 

Члан 55.  

 

 Новчаном казном од 5.000,00 – 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

 1) у обављању ванлинијског превоза путника у коришћењу стајалишта омета линијски превоз 

путника (члан 33.); 

 2) обавља ауто-такси превоз путника, а није регистрован за обављање ове врсте делатности     

(члан 34. став 1); 

 3) обавља ауто-такси превоз, а не испуњава услове прописане  одредбама члана 37. ове 

одлуке;   
 4) такси-возило не испуњава услове прописане одредбама члана 36. и 39. ове одлуке; 

 5) обавља ауто – такси превоз супротно одредбама члана 40. став 1. ове одлуке; 

 6) не пријави сваку промену података који се односе на услове обављања ауто-такси 

делатности надлежној организационој јединици у прописаном року (члан 42.); 

7) поступа противно одредбама члана 45. ове одлуке; 

8) не превезе путника најкраћим путем до места опредељења или путем који му путник 

одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја (члан 47. став 5.); 

9) не користи таксиметар у складу са одредбама члана 47. став 6. ове одлуке; 

10) се за време обављања ауто-такси превоза не опходи према путницима са пажњом и 

поштовањем (члан 47. став 8.), ако није уредан, одећа му није прикладна, или ако је под утицајем 

алкохола или опојних дрога (члан 47. став 9.); 

11) не изда рачун по извршеном ауто-такси превозу, а у складу са одредбама члана  47. став 

10. ове одлуке; 

12)  поступа супротно  одредби  члана 48.  ове одлуке. 

 

Члан 56.  

 

Новчаном казном од 2.500,00 – 75.000,00 динара казниће се за прекршај  физичко лице које 

обавља ауто-такси превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности (члан 34. 

став 1). 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 57. 

 

 Општинско веће ће у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

расписати јавни конкурс о поверавању обављања линијског превоза путника у градском и 

приградском превозу на територији општине Бачка Топола, као комуналне делатности од општег 

интереса. 
 

Члан 58. 
 

Председник  општине ће образовати Комисију из члана 9. ове одлуке, у року од тридесет (30) 

дана од дана ступања на снагу одлуке. 
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Члан 59.  
 

 Ауто – такси превозници који су обављали делатност ауто – такси превоза у складу са 

одредбама Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 9/2007 и 6/2011) дужни су да ускладе своје пословање са одредбама ове 

одлуке, у року од шест (6) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 60. 
 

 На питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о 

превозу у друмском саобраћају, Закона о комуналним делатностима, Закона о облигационим 

односима и других прописа који регулишу ову област. 
 

Члан 61.  
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу путника на 

територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2007 и  6/2011).  
 

Члан 62.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 344-24/2011-V Председник  

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине  

Бачка Топола          Фазекаш Роберт, с. р 

 

66. 

 На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Србије“, број 62/06 и 47/11) и члана 42. тачка 7. и 14. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/08, 1/09 и 6/10) Скупштина општине Бачка Топола 

на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ВИСИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ  
ПРИХОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ УТВРЂУЈЕ ЗАДУЖЕЊЕ И НЕ ДОНОСИ  

РЕШЕЊЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком се утврђује годишњи износ локалних јавних прихода, за које се не утврђује 

задужење и не доноси решење за 2011. годину. 
 

Члан 2. 
 

 У 2011. години не утврђује се задужење за локални јавни приход чији је годишњи износ 

задужења мањи од 200,00 динара. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 43-9/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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67. 

 На основу члана   46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10- одлука УС и 24/11) и  члана 42. тачка 6. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/08, 1/09 и 6/10) по прибављеном мишљењу 

Комисије за планове општине Бачка Топола, Скупштина општине дана 3. новембра 2011. године 

донела је  

О Д Л У К У  
 

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА И БАЈША 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком мења се назив Одлуке о изради Плана детаљне регулације за постројење за 

пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола и Бајша („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 8/10) и иста сада гласи: 

 „ Одлука о изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода 

насеља Бачка Топола, Бајша и Зобнатица “. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 1. и у члану 4. текст: „ Бачка Топола и Бајша“ мења се и гласи:  „ Бачка Топола, 
Бајша, Зобнатица и Мићуново“.  
 

Члан 3. 
  

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       Председник  

БАЧКА ТОПОЛА           Скупштине општине 

Број: 350-25/2011-V              Фазекаш Роберт, с.р. 

Дана: 3.11.2011.            

Бачка Топола  
 

68. 

На основу члана  35. став 7. Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10- одлука УС и 24/11), и члана 42. тачка 6. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/08, 1/09 и 6/10), Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА, БАЈША И 

ЗОБНАТИЦА 
 

Члан 1. 
 

 Овом Oдлуком  доноси се План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних 

вода насеља Бачка Топола, Бајша и Зобнатица, који је израђен од стране Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, под бројем ПДР-974/10 

од маја 2011. године. 
 

Члан 2. 
 

 План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка 

Топола, Бајша и Зобнатица (у даљем тексту: План) је саставни део ове одлуке и састоји се од 

текстуалног и графичког дела. 

 Текстуални део Плана садржи: 
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Увод 

А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1.    Извод из текстуалног дела усвојеног концепта плана 

Б. ПЛАНСКИ ДЕО 

1. Границе обухвата плана са пописом катастарских парцела 

2. Правила уређења 

2.1. Концепција уређења и подела простора на посебне целине и зоне 

2.2. Намена земљишта 

2.3. Правила парцелације и препарцелације 
2.4. Регулационе линије и грађевинске линије са елементима за обележавање 

2.5. Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру 

2.5.5. Зелене површине 

2.6. Мере енергетске ефикасности изградње 

2.7. Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра 

2.8. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи, заштите од пожара, 

елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава 

3. Правила градења 

3.1. Правила грађења за изградњу ППОВ-а 

3.1.1.Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

3.1.2.Правила за изградњу пратећих објеката ППОВ-а  

3.1.3.Правила за ограђивање површина комплекса ППОВ-а 
 3.1.4.Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

 3.1.5.Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре  

3.1.6.Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфратруктуре 

3.1.7.Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре  

3.1.8.Правила за озелењавање јавних површина 

3.1.9.Економска анализа и процена улагања из јавног сектора за изградњу 

саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре  

3.2. Процена утицаја планских решења на животну средину 

4. Услови и мере за реализацију 

5. Услови и подаци надлежних органа и организација 
 

 Графички део Плана садржи: 
1. Извод из Просторног плана општине Бачка Топола 

2. Прегледна карта са предметним простором 

3. Постојеће стање са границама обухвата плана 

4. Имовинска карта 

5. Подела простора на типичне зоне и целине са планом намене површина 

6. План поделе на површине јавне и остале намене 

7. План регулације 

8. План прикључења комуналне инфраструктуре 
 

Члан 3. 
 

 План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 План је израђен у три примерка у анологном и четири примерка у дигиталном облику, оверен 

печатом Скупштине општине и потписом председника Скупштине општине. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 350-26/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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69. 

На основу члана  35. став 7. Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10- одлука УС и 24/11), и члана 42. тачка 6. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/08, 1/09 и 6/10), Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године, донела је 

 

О Д Л У К У  
 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА ДЕО БАЧКОТОПОЛСКОГ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА 

 
Члан 1. 

 

 Овом одлуком  доноси се План детаљне регулације за део Бачкотополског акумулационог 

језера, који је израђен од стране Јавног предузећа за грађевинско земљиште, урбанистичко 

планирање и уређење Бачка Топола, под бројем ПДР-1039-11 од јуна 2011. године. 

 

Члан 2. 

 

 План детаљне регулације за део Бачкотополског акумулационог језера ( у даљем тексту: 

План) је саставни део ове одлуке и састоји се од текстуалног и графичког дела. 
 Текстуални део Плана садржи: 

         Увод 

      I      ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

         Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта Плана    

                  II      ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

     2.1.  Плански и правни основ за доношење плана 

     2.2.  Подлоге и подаци за израду плана             

                 III    ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

3.1.  Опис границе обухвата плана 

                      3.2.  Режим коришћења земљишта 

3.3. Просторна организација и подела на функционалне целине и зоне унутар плана 

3.4.  Биланс површина карактеристичних зона и подцелина 
3.5. Општи урбанистички услови за уређење јавних површина 

3.6. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење јавних површина-улица 

3.7. Правила, услови и ограничења уређења простора 

3.8.Општи урбанистички услови за мреже јавне комуналне инфраструктуре 

3.9.Правила и услови заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина 

3.10.Локације прописане за даљу планску разраду, за израду урбанистичког пројекта 

или урбанистичког, односно архитектонског конкурса 

3.11.Услови и мере за спровођење Плана 

3.12. Општи и посебни услови о заштити животне средине и заштите од пожара 
3.13. Услови за уређење зелених површина 

3.14. Средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта и процена  

потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре         
                    IV   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

4.1. Урбанистички показатељи и правила грађења по зонама 

4.1.1.Зона кампа  
4.1.2.Зона плаже  

4.1.3.Зона бране 

4.1.4.Зона спорта и рекреације 

4.1.5.Зона угоститељства 

 4.1.6.Зона парковског зеленила 

 4.1.7.Забавно-рекреативна зона 

 4.1.8.Зона ’’Стаза здравља’’ 

 4.1.9.Зона водене површине 
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 4.1.10.Зона уличних коридора 

 4.2. Услови за образовање грађевинске парцеле 

 4.3. Највећи дозвољени индекси заузетости и индексе изграђености грађевинске 

парцеле 

4.4 Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

4.5. Општа правила за изградњу објеката 

4.6. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена  

4.7. Општи услови вертикалне урбанистичке регулације 

4.8.Услови за прикључење објеката на комуналну и осталу инфраструктуру   

4.9. Услови за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре 

4.10.Правила за изградњу јавних површина-улица 

4.11.Правила ограђивања простора 

4.12.Правила и услови за несметано кретање хендикепираних и инвалидних лица 
 

 Графички део Плана садржи: 

1)  Прегледна карта града Б.Топола са ознаком предметног простора         Р   1:5000                                                                                                      

2)  Извод из Генералног плана Бачка Топола                                                   Р    1:5000  

3)  Постојеће стање са границом обухвата Плана и  

     аналитичко-геодетским елементима                                                                         Р   1:1250                                                                                                         

4)  Имовинска карта                                                                                            Р   1:1250 

5)  Подела простора на типичне зоне и целине                                                    
     са планом намене површина                                                                                      Р   1:1250      

6)  План регулације, нивелације и саобраћајне инфраструктуре                   Р   1:1250                                          

7)  План  комуналне инфраструктуре                                                                Р   1:1250 

 

Члан 3. 
 

 План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 План је израђен у три примерка у анологном и четири примерка у дигиталном облику, оверен 

печатом Скупштине општине и потписом председника Скупштине општине. 

 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 350-27/2011-V              Председник 

Дана: 3.11.2011.                    Скупштине општине 

Бачка Топола   Фазекаш Роберт , с.р. 

 

70. 

 На основу члана 6. став 1., члана 20. став 3., члана 22. став 2. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник РС“, број 42/1991 и 71/1994), члана 12. став 3. Закона о библиотечкој 

делатности („Службени гласник РС“, број 34/1994  и 101/2005), члана 32. тачка 8.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 42. тачка 9. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 3. новембра 2011. г. донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању установе за обављање библиотечке делатности на територији општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 11/1990 и 2/1992) члан 11. мења се и 

гласи: 

 

„Члан 11. 

 

 Управни одбор Народне библиотеке има пет чланова, од којих по два члана именују 

оснивачи, с тим да је један члан из реда запослених.“ 

 

Члан 2. 

 

 Члан 11.а. мења се и гласи: 

 

„Члан 11.а. 

 

 Надзорни одбор Народне библиотеке има три члана, од којих по једног члана именују 

оснивачи, с тим да је један члан из реда запослених.“ 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Бачка Топола). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 022-8/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

71. 

 На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007),  члана 
6. став 2. и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“,број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана 3. новембра 2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СИМБОЛИМА ОПШТИНЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о симболима општине („Службени лист општине Бачка Топола“, број 8/2010) у 

члану 11. иза речи „локалне самоуправе,“ додају се речи: „установа, јавних предузећа и других 

организација чији је оснивач Скупштина општине,“. 

 

Члан 2. 
 

 У члану 12. тачка 1. брише се. 

 Тачке 2., 3. и 4. постају  тачке 1., 2. и 3. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 13. иза речи „органа општине“ додају се речи: „установа, јавних предузећа и других 

организација чији је оснивач Скупштина општине,“. 
 



Број 9. 3.11.2011. СТРАНА   249. OLDAL 2011.11.3. 9. szám 

 
 

 

 

Члан 4. 
 

 У члану 14. тачка 1. брише се. 

 Тачке 2., 3., 4. и 5. постају тачке 1., 2., 3., и 4. 

 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-92/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
72. 

На основу члана 32. став 1 тачкка 7 Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник 

Републике Србије» број 129/2007), члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/2006 и 47/2011)  и члана 28.став 2 и члана 42. тачка 8. Статута 

општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топла» број 15/2008,  1/2009 и 6/2010) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011.године утврдила је  

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО ЗА ПЕРИОД 
ОД 01. ЈАНУАРА 2012. - 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Ново Орахово уводи се самодопринос за период од 01. јануара 2012. године до 31. 

децембра  2021.  године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Ново Орахово. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Ново Орахово у 

износу од  42.000.000,00 динара (словима : четрдесетдвамилионадинара) (на бази цена из 2011. 

године). 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 

-изградња и одржавање улица,путева,атарских путева,тротоара и јавних 

површина............................................................................................................. 20% (8.400.000,00) 

-трошкови одржавања и експлоатације  уличне расвете.............................. 20% (8.400.000,00) 

-изградња и одржавање водовода и канализације ............................. ............5% (2.100.000,00) 

-дотација цивилним и спортским организацијама, верским заједницама, образовним 

установама, новорођенима и пензионерима .................................................15% (6.300.000,00) 

-очување животне околине............................................................................... 5% (2.100.000,00) 
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-одржавање објеката датих на коришћење и власништво  

  Месне заједнице Ново Орахово....................................................................10% (4.200.000,00) 

-трошкови израде пројеката који су од значаја за месну заједницу 

Ново Орахово и учешће на конкурсима....................................................... 10% (4.200.000,00) 

-трошкови функционисања Месне заједнице Ново Орахово....................... 10% (4.200.000,00) 

-остали трошкови Месне заједнице Ново Орахово........................................ 5% (2.100.000,00) 
 

 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 
 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Ново Орахово и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне 

заједнице Ново Орахово, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Ново 

Орахово, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос  у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

-3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 
унапређења, 

-3% на приход од вршења самосталне делатности, 

годишњу динарску противредост  од 20 кг. жита по катастарском јутру обрадивог земљишта по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.  

- 2% на пензију остварену у земљи, уколико пензионер самовољно потпише свој пристанак.  
 

Члан 8. 
 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 
 

Члан 9. 
 

 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 

путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 

ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

 

Члан 10. 
 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Ново Орахово и воде 

се на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 
Суботица,експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 

Пореска управа. 

 Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству. 

 

Члан 11. 
 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 
 

Члан 12. 
 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 

планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 
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Члан 13. 
 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса  су 

председник Савета месне заједнице и председник Извршног одбора Савета Месне заједнице Ново 

Орахово. 

Члан 14. 
 

Савет месне заједнице Ново Орахово је дужан да поднесе Извештај о утрошку средстава 

самодоприноса грађанима Месне заједнице Ново Орахово на збору грађана у свакој години. 
 

Члан 15. 
 

 Средства која се остваре из самодоприноса изнад овом Одлуком  планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице  Ново Орахово у оквиру програма из члана 5. 

ове Одлуке. 
 

Члан 16. 
 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007) и Закона о финансирању локалне 

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006 и 47/2011). 

 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово за период од 

01. јануара 2012.године до 31. децембра 2021.године доносе пунолетни грађани путем референдума 

који ће се спровести  од  25. новембра 2011. године до 10. децембра 2011. године, у периоду од 7,00 

до 20,00 сати. 
 

Члан 18. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 

Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-71/2011-V  Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 

 

73. 

На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. Тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 8. Статута општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топoла» број15/2008,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине 
Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године донела је 

 

О Д Л У К У 
О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА  

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО 
 

Члан 1. 
 

Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Ново Орахово, ради изјашњавања 

грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново орахово за 

период од 01.јануара 2012.-31.децембра 2021. године. 

Референдум ће се одржати од 25. новембра 2011. године до 10. децембра 2011. године, у 

времену од 7,00 часова до 20,00 часова у просторијама зграде  Месне заједницеНово Орахово, улица 
Кошут Лајоша број 2. 
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Члан 2. 
 

Органи за спровођење референдума су : Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту : Комисија) и Гласачки одбор. 

Комисију образује Скупштина општине посебним решењем. 

 

Члан 3. 
 

Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 
-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 4. 
 

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 014-4/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

74. 

На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 42.тачка 8 Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топла» број 15/2008 ,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 3. новембра 2011. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО ЗА ПЕРИОД  
ОД 01. ЈАНУАРА 2012. ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

I 
 

Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу 

самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово за период од 01. јануара 2012. до 31. 

децембра 2021. године (у даљем тексту : Комисија) 

 

II 
 
 

У Комисију се именују: 

-за председника:Ласло Терек, Ново Орахово,Едварда Кардеља 6 

-за члана:Михаило Еделински, Ново Орахово, 13Маја 30 

-за члана:Золтан Дудаш, Ново Орахово, Петефи Шандора 100 
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III 
 

Задатак Комисије је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са важећим прописима. 
 

IV 
 

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-52/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 

75. 

На основу члана 32. став 1 тачкка 7 Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник 

Републике Србије» број 129/2007), члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/2006 и 47/2011)  и члана 28.став 2 и члана 42. тачка 8. Статута 

општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топла» број 15/2008,  1/2009 и 6/2010) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године утврдила је  

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОБЕДА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2012. - 31. 12. 2021. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Победа уводи се самодопринос за период од 01.01.2012. године до 31.12.  2021.  године на 

примања грађана. 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Победа. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Победа у износу од  

32.000.000,00 динара (словима : тридесетдвамилионадинара) (на бази цена из 2011. године). 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 

-изградња и одржавање путева,атарских путева,тротоара, одржавање водовода,  

бунара, и јавних површина ............................................................................15% (4.800.000,00) 

- улична расвета и одржавање, трошкови електричне енергије............... 40% (12.800.000,00) 

-одржавање објеката од општег интереса.....................................................10 % (3.200.000,00) 

-екологија и сметлиште.....................................................................................3%    (960.000,00) 

-дотација цивилним и спортским организацијама, новорођенима 

 и пензионерима.............................................................................................. 1%       (320.000,00) 
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-трошкови функционисања месне заједнице,л.д......................................... 20% (6.400.000,00) 

-  суфинансирање пројеката ........................................................................... 4% (1.280.000,00) 

-интервентне мере .......................................................................................... 5%  (1.600.000,00) 

-остали трошкови месне заједнице...............................................................  2%     (640.000,00) 

 

 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 

 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Победа и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице 

Победа, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Победа, а услови 

коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос  у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

-4% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

-6% на приход од вршења самосталне делатности, 

-25 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта. 

    - 2% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер.  

 

Члан 8. 

 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 9. 
 

 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 

путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 

ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

 

Члан 10. 
 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Победа и воде се на 

посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 

Суботица,експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 

Пореска управа. 

 Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству. 

 

Члан 11. 
 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 

 

Члан 12. 

 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 

планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 
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Члан 13. 

 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса  су 

председник Савета месне заједнице и заменици председника Савета Месне заједнице . 

 

Члан 14. 

 

 Савет месне заједнице Победа је дужан да поднесе Извештај о утрошку средстава 

самодоприноса збору грађана у свакој години. 

 

Члан 15. 

 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен  изнад планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице  у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 16. 

 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007) и Закона о финансирању локалне 

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006 и 47/2011). 

 

Члан 17. 

 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за период од 

01.01.2012.године до 31.12.2021. године доносе пунолетни грађани путем референдума који ће се 

спровести  од  20.новембра 2011. године до 06.децембра 2011. године, у периоду од 7,00 до 20,00 

сати. 

Члан 18. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-90/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011.  Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 

 
76. 

На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. Тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 8. Статута општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топoла» број15/2008,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОБЕДА 

 

Члан 1. 
 

Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Победа, ради изјашњавања грађана о 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за период од 

01.01.2012.-31.12.2021. године. 
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Референдум ће се одржати од 20. новембра 2011. године до 06. децембра 2011. године, у 

времену од 7,00 часова до 20,00 часова у просторијама зграде  Месне заједнице Победа, улица Моше 

Пијаде  број 4. 
 

Члан 2. 
 

Органи за спровођење референдума су : Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту : Комисија) и Гласачки одбор. 

Комисију образује Скупштина општине посебним решењем. 
 

Члан 3. 
 

Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 014-5/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола  Фазекаш Роберт с.р. 

 

77. 

На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 42.тачка 8 Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топла» број 15/2008 ,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 3. новембра 2011. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОБЕДА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01. 01.2012. ДО 31.12. 2021. ГОДИНЕ 
 

I 
 

Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу 

самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за период од 01. 01.2012. до 31. 12.2021. године 

(у даљем тексту : Комисија) 

II 
 

 У Комисију се именују: 

-за председника:Месарош Хелена, Победа,Петефи Шандора 7 

-за члана:Ружица Топаловић, Победа, Пионирска 2 

-за члана:Чордаш Францишка, Победа, Пионирска 12 
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III 
 

Задатак Комисије је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са важећим прописима. 
 

IV 
 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-53/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 

 

78. 

На основу члана  члана 20. став 1. тачка 10. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 16. став. 1. тачка 11. и члана 42. став 1. 

тачка 3. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 15/2008, 1/2009 

и 6/2010) Скупштина  општине Бачка Топола, дана 3. новембра 2011. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ  ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ,  
ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ И ГАРАЖА НА КОЈИМА ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ОПШТИНА 

БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1.  
 

Овим решењем утврђује се висина закупнине за пословне просторије, остале објекте и гараже 

на којима право коришћења има општина Бачка Топола. 

                                                                                      

Члан 2. 

  
 Износ месечне закупнине по m

2
 пословне просторије, осталих објеката и гаража утврђује се 

на следећи начин: 
 

1. ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА  

Екстра зона  330,00 динара/m
2
 – месечно  

I зона 273,00 динара/ m2 – месечно  

II зона 233,00 динара/ m2 – месечно  

III зона 195,00 динара/ m
2
 – месечно  

IV зона 158,00 динара/ m2 – месечно  

V, VI  и VII  зона 126,00 динара/ m2 – месечно 
 

2. ЗА ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ 

Екстра зона  285,00 динара/ m
2
 – месечно 

I зона 233,00 динара/ m2 – месечно  

II зона 195,00 динара/ m2 – месечно  

III зона 158,00 динара/ m
2
 – месечно  

IV зона 120,00 динара/ m2 – месечно  

V, VI и VII  зона 120,00 динара/ m2 – месечно 
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3. ЗА ГАРАЖЕ 

Зидане                                        1.800,00 динара по гаражи месечно за физичка лица 

     5.100,00 динара по гаражи месечно за правна лица 

     
     Члан 3.  

 

Даном ступања на снагу овог Решења престаји да важи Решење о образовању цена закупа 

пословних просторија, осталих објеката и гаража број 38-1/2004-I од 26.02.2004. године („Службени 

лист општине Бачка Топола“, број 2/2004). 
 

Члан 4. 

 

 Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Бачка Топола“, а примењиваће се од 01. децембра 2011. године. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  38-9/2011-V                                                                                 Председник 

Дана: 3.11.2011.        Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                  Роберт Фазекаш, с.р. 

 

 

79. 

 На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана 3. новембра 2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА 
ИЗ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
 „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА 

 
I 

 

 Разрешавају се у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица из општине Бачка Топола, са 14.11.2011. 

године, због истека мандата: 

 
 

 1. Нађ Ото, дипл.инг.пољопривреде из Пачира, ул. Дунавска бр. 21. – представник, и 

 2. Лазар Нерић, инг.индустријског менеџмента са Паноније, ул. Нађ Јожефа бр.30. – заменик 

представника. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-47/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 



Број 9. 3.11.2011. СТРАНА   259. OLDAL 2011.11.3. 9. szám 

 
 

 

 

80. 

 На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана 3. новембра 2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА 
ИЗ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У СКУПШТИНУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
 „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА 

 

I 
 

 Именују се у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица из општине Бачка Топола, почев од 

15.11.2011. године, на мандатни период од 4 године: 
 

 1.  Нађ Ото, дипл.инг.пољопривреде из Пачира, ул. Дунавска бр. 21. – представник, и 

 2. Немања Трапарић, дипл.инж.за предузетни менаџмент из Бачке Тополе, ул. Војводе 

Синђелића бр. 4. – заменик представника. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-54/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 

81. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,108/2005 и 123/2007), члана 42. тачка 10. 

Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола», бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 
 

I 
 

 Разрешава се Барат Анико, грађ.техничар из Бачке Тополе ул. Широка бр. 41. дужности 

члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 

заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, из реда запослених дана 

3.11.2011. године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-20/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 
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82. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,108/2005 и 123/2007), члана 42. тачка 10. 

Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола», бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 
 

I 
 

 Именује се Смиљана Кнежевић, дипл.ек. из Карађорђева, ул. Маршала Тита бр. 26. за члана 

Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, из реда запослених до истека мандата 

Управног одбора дана 4.11.2011. године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-55/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 

 

83. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Службени гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола» бр. 15/2008, 1/2009 и 

6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године 
донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО  ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

«КОМГРАД»  БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

ВАРГА АРНОЛД из Новог Орахова, ул. 7. Јула  6. разрешава се  дужности председника 

Управног одбора Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка 

Топола, из реда оснивача са 3.11.2011. године, због поднете оставке.               
 

II 
  

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-56/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола  Фазекаш Роберт с.р., 
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84. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса  («Службени гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,108/2005 и 123/2007), члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола» бр. 15/2008, 1/2009 и 

6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. године 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО  ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

«КОМГРАД»  БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

ФЕКЕЧ ЈОЖЕФ из Новог Орахова, ул.Матија Губца бр.21. именује  се за председника 

Управног одбора Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка 

Топола, из реда оснивача, почев од 4.11.2011. године, до истека  мандата Управног одбора.              
 

II 
  

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-57/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола  Фазекаш Роберт с.р., 

 

85. 

 На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, број 72/2009), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, 

број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 3. 

новембра 2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Разрешавају се чланови Управног одбора  Предшколскe установe за децу „Бамби“ Бачка 

Топола дана 3.11. 2011. године и то: 

1. Сабо Андреа, педагог из Бачке Тополе, Банатска бр. 30.,- из реда родитеља 

2. Пастор Агнеш, из Новог Орахова, Едварда Кардеља бр. 16. – из реда јединице локалне 

самоуправе. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-49/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола                        Фазекаш Роберт,с.р. 
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86. 

 На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, број 72/2009), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, 

број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 3. 

новембра 2011. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Именуј у се чланови Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола, 

почев од 4.11. 2011. године, до истека мандата Управног одбора и то: 

1. Сања Којић, професор српског језика из Бачке Тополе, Дунавска 6/36.- из реда родитеља 

2. Дудаш Илона, сред.стручна спрема – неорганска хемија из Новог Орахова, Едварда 
Кардеља 1.  

- из реда јединице локалне самоуправе. 

 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-58/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола                        Фазекаш Роберт,с.р. 

 

87. 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007),  члана 42. тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), и члана 11. став 2. и 5. Одлуке о Општинском 

већу општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 3/2009),  Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 3. новембра 2011. г. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
 
I 
 

 Разрешава се Лазар Нерић из Паноније, дужности члана Општинског већа општине Бачка 

Топола, дана 3.11.2011. године. 

  

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-59/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 



Број 9. 3.11.2011. СТРАНА   263. OLDAL 2011.11.3. 9. szám 

 
 

 

 

 

88. 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007) и члана 42. тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 3. новембра 2011. г. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
 
I 

 

 Бира се Немања Трапарић, из Бачке Тополе,  ул. Војводе Синђелића бр.4.  за члана 

Општинског већа општине, почев од 4.11.2011. г. до истека мандата Општинског већа општине. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-60/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

89. 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007),  члана 42. тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), и члана 11. став 2. и 5. Одлуке о Општинском 

већу општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 3/2009),  Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 3. новембра 2011. г. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
 
I 

 

 Разрешава се Слободан Радојевић из Бачке Тополе, Моравички пут бр. 17. дужности члана 

Општинског већа општине Бачка Топола, дана 3.11.2011. г. 

  
II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-61/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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90. 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007) и члана 42. тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 3. новембра 2011. г. донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

 
I 
 

 Бира се Алекса Кумић, из Бачке Тополе, ул. Насерова бр. 10.  за члана Општинског већа 

општине, почев од 4.11.2011. г. до истека мандата Општинског већа општине. 

 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-62/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
91. 

 На основу члана 48. ст. 1.,2., 5.., и 6. и чл. 49. Закона о локалним изборима («Службени 

гласник РС» број 129/2007, 34/2010 -УС и 54/2011) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. новембра 2011. г., донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У  
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола Душану 

Владушићу, економисти из Бачке Тополе, ул. Јосипа Краша број 25. дана 3.11.2011. г., до истека 

мандата одборника коме је престао мандат. 
 

II 
 

 Против овог Закључка допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 48 часова од 

дана доношења овог Закључка. 
 

III 
 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-63/2011-V Председник 

Дана: 3.11.2011. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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92. 

 На основу члана 48. став 2., 5. и 6. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», 

број 129/2007 и 54/2011), Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси Скупштини општине 

Бачка Топола, 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

О ДОДЕЛИ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 Дана 26.06.2008. године потврђени су мандати за 41 одборника Скупштине општине Бачка 

Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине 

Бачка Топола одржаних 11.05.2008. г. сходно члану 56. Закона о локалним изборима. 

 

II 
 

 На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 7.07.2011. г. утврђен је престанак 

мандата одборника Мирослава Лазаревића, пољопривредног техничара из Пачира, ул. Сремска бр. 2. 

због поднете оставке. 

III 
 

 Према члану 48. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», број 129/2007 и 

54/2011) када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме 

није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке. 

 

IV 
 

 На основу члана 48. став  2., 5. и 6. Закона о локалним изборима Општинска изборна 

комисија Бачка Топола је дана 14.10.2011. г. доделила мандат кандидату, Душану Владушићу, 

економисти  из Бачке Тополе, ул. Јосипа Краша бр. 25., који се налази на изборној листи «Листа за 

Србију»Демократска странка Србије ДСС – Социјалистичка Партија Србије СПС, под 

редним бројем 1., - припаднику Демократске странке Србије, пошто је одборник коме је престао 

мандат припадао ДСС-у. 

 Наведеном кандидату је издато уверење да је изабан за новог одборника Скупштине општине 

Бачка Топола, с тим да му мандат траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 Од кандидата Душана Владушића  прибављена је и сагласност да прихвата мандат. 

 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

 Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору одборника и овог 

Извештаја о додели мандата новом одборнику. 

  

V 
 

 Овај Извештај објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

Општинска изборна комисија 

 

Број: 013-9/2011-V Заменик Председника 

Дана: 14.10.2011. Општинске изборне комисије 

Бачка Топола Небојша Стојковић, с.р. 

 

93. 

На основу члана 67. став 3. Закона о друштвеној бризи о деци («Службени гласник 

Републике Србије» број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002-др. 

закон, 62/2003-др. закон, 64/2003-испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 18/2001-др. закон), члана 3. 

Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама («Службени гласник 
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Републике Србије» број 1/93 и 6/96) и члана 71. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004, 2/2006, 

5/2008, 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Општинско веће општине Бачка Топола дана 25.10.2011. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ И  
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  

ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Утврђује се цена услуга за целодневни и полудневни боравак у предшколској установи за 

децу «Бамби» Бачка Топола, почев од 01. новебра 2011. године према следећем : 

 

Назив боравка Ек. цена услуге по детету Учешће 

родитеља у % 

Цена за 

родитеља Месечна цена Дневна цена 

1.ЦЕЛОДНЕВНИ   

   БОРАВАК: 

 

    

- јаслени узраст 1-3  год. 

 

20.066,00 1.003,00 20% 4.013,00 

- обданишни узраст 3-7  

   год. 

18.323,00 916,00 20% 3.665,00 

2.ПОЛУДНЕВНИ  

   БОРАВАК 

7.039,00 352,00 20% 1.407,00 

 

II 
 

 Ово решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола» . 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 60-4/2011-II-2 

Дана: 25.10.2011. год. Председник Општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

64. Одлука о доношесу Локалног акционог плана за запошљавања општине Бачка 

Топола за период 2011-2015. године 228 

   

65. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола 228 

   

66. Одлука о висини  годишњег износа локалних јавних прихода за које се не 

утврђује задужење и не доноси решење за 2011. годину 243 

   

67. Одлука о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације за постројење и 

пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола и Бајша 244 

   

68. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање 

отпадних вода насеља Бачка Топола, Бајша и Зобнатица 244 

   

69. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део Бачкотополског 

акумулационог језера 246 
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Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

82. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење 

 

 

260 

   

83. Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за 
комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ Б ачка Топола 

 

260 

   

84. Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за 
комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола 

 

261 

   

85. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе за децу 

„Бамби“ Бачка Топола 

 

261 

 

70. Одлука о изменама Одлуке о оснивању установе за обављање библиотечке 
делатности на територији општине Бачка Топола 247 

   

71. Одлука о изменама и допунама Одлуке о симболима општине 248 

   

72. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново 

Орахово за период од 01. јануара 2012. – 31. децембра 2021. године 249 

   

73. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Ново 

Орахово 251 

   

74. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања 

о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово за период 

од 01. јануара 2012. до 31. децембра 2021. године 252 

   

75. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа 

за период од 01.01.2012. – 31.12.2021. године 253 

   

76. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Победа 255 

   

77. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања 

о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за период од 01. 

01.2012. до 31.12.2021. године 256 

   

78. Решење о утврђивању висине закупнине за пословне просторије, остале објекте 

и гаража на којима право коришћења има општина Бачка Топола 257 

   

79. Решење о разрешењу представника и заменика представника из општине Бачка 

Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 

чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица 258 

   

80. Решење о именовању представника и заменика представника из општине Бачка 
Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 

чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица 259 

   

81. Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење 

 

259 
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Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

 

 

 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2011. годину износи 

  12.555,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
 

86. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу 

„Бамби“ Бачка Топола 262 

   

87. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине (Лазар Нерић) 262 

   

88. Решење о избору члана Општинског већа општине (Немања Трапарић) 263 

   

89. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине (Слободан Радојевић) 263 

   

90. Решење о избору члана Општинског већа општине (Алекса Кумић) 264 

   

91. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине 

Бачка Топола (Душан Владушић) 264 

   

92. Извештај о додели мандата новом одборнику Скупштине општине Бачка 

Топола 265 

   

93. Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни боравак у 

Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола 265 


	Sluzbeni list 9 - prva strana
	Sluzbeni list 9.pdf

