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113.
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 8. новембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ УЗ ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА Р-119
ХОРГОШ - БАЧКА ПАЛАНКА
(државни пут II реда бр. 103 Бајмок-Бачка Топола-Сента-Чока-Црна Бара)
Члан 1.
Овом Oдлуком доноси се План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут II реда
Р-119 Хоргош-Бачка Паланка (државни пут II реда бр. 103 Бајмок-Бачка Топола-Сента-Чока-Црна
Бара), који је израђен од стране Јавног предузећа за грађевинско земљиште, урбанистичко
планирање и уређење Бачка Топола, под бројем ПДР-1124/12 од јула 2012. године.
Члан 2.
План детаљне регулације део радне зоне уз државни пут II реда Р-119 Хоргош-Бачка Паланка
(државни пут II реда бр. 103 Бајмок-Бачка Топола-Сента-Чока-Црна Бара) (у даљем тексту: План) је
саставни део ове одлуке и састоји се од текстуалног и графичког дела.
Текстуални део Плана садржи:
Увод
Б/ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
Текстуални део усвојеног Концепта Плана
Ц/ ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. Концепција уређења и типологија карактеристичних зона и целина одређених
планом
1.2. Биланс површина
1.3. Правила парцелације и препарцелације
1.4. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
1.5. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење јавних површина-улица
1.6. Правила, услови и ограничења уређења простора
1.7. Трасе, коридори и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
1.8 . Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат
1.9. Услови и мере за спровођење Плана
1.10. Услови и мере заштите непоретних културних и природних добара
1.11. Услови и мере заштите животне средине
1.12. Услови и мере заштите природе
1.13. Услови заштите од пожара и елементарних непогода
1.14. Мере енергетске ефикасности изградње
1.15. Правила и услови за несметано кретање хендикепираних инвалидних лица
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. Правила грађења на површинама јавне намене
2.2. Правила грађења на површинама остале намене
2.2.1. Највећи дозвољени индекси заузетости и индексе изграђености грађевинске
парцеле
2.2.2. Утврђивање регулационе и грађевинске линије
2.2.3. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
2.2.4. Општа правила за изградњу објеката
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2.2.5. Изградња других објеката на истој грађ. парцели
2.2.6. Положај објеката на парцели
2.2.7. Општи услови вертикалне урбанистичке регулације
2.2.8. Услови за прикључење објеката на комуналну и осталу инфраструктуру
2.2.9. Услови за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре
2.2.10. Правила ограђивања простора
Д/ ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
- Одлука о изради Плана детаљне регулације
- Оверен катастарски план
- Услови надлежних институција
- Извод из Просторног плана Бачка Топола
Графички део Плана садржи:
Граница обухвата Плана са постојећом наменом површина
Подела простора на типичне зоне и целине
План намене површина
План поделе на површине јавне и остале намене
са предлогом плана парцелације
5) План регулације, нивелације и саобраћајне инфраструктуре
6) План комуналне инфраструктуре
7) Каректеристични попречни профил планиране улице

1)
2)
3)
4)

Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500
Р 1:2500

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: 350-22/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

114.
На основу члана 27. став 10, члана 28. став 2. и члана 36. став 6. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/2007) 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 8. новембра 2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, УПРАВЉАЊУ
И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом:
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- одређују носиоци права коришћења ствари у својини општине као и њихова овлашћења,
- одређују корисници ствари у својини општине као и њихова овлашћења,
- утврђује надлежни орган општине за припрему и доношење аката у вези са прибављањем,
коришћење, управљањем и располагањем стварима у својини општине и одређује се лице надлежно
да у име општине закључи уговор у вези са истима,
- прописује поступак прибављања, отуђења, давања у закуп непокретности у јавној својини,
- прописује надлежност за вођење евиденције ствари у својини општине и евиденције непокретности
у јавној својини које користе органи општине и
- прописује надлежност за вршење надзора над применом закона и других прописа који уређују јавну
својину и над применом ове одлуке.
II ПРИБАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ
И РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА
Члан 2.
Под прибављањем ствари у својину Општине, у смислу ове одлуке, подразумева се
прибављање ствари по тржишној вредности, разменом, изградњом и бестеретним правним послом
(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље).
Право коришћења ствари у својини Општине, у смислу ове одлуке, обухвата право држања
ствари, коришћења исте у складу са природом и наменом ствари, давања у закуп и управљања истом.
Под управљањем стварима у својини Општине, у смислу ове одлуке, подразумева се
одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и извршавање законских и других обавеза у вези
са тим стварима.
Под располагањем стварима у својини Општине, у смислу ове одлуке, подразумева се:
1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде),
укључујући и размену;
4) отуђење ствари;
5) заснивање хипотеке на непокретностима;
6) улагање у капитал;
7) залагање покретне ствари.
Располагање стварима врши се у складу са Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон)
и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.
Под отуђењем непокретности у смислу тачке 4) става 4. овог члана подразумева се и
одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају кад рушење наложи надлежни орган
због тога што објекат склон паду угрожава безбедност, односно кад надлежни орган наложи рушење
објекта изграђеног супротно прописима о планирању и изградњи.
Носиоци права коришћења ствари
у својини Општине
Члан 3.
Носиоци права коришћења ствари у својини Општине могу бити:
1) месне заједнице, у складу са одлуком Општине којим се уређује положај месних
заједница, и
2) установе и друге организације чији оснивач је Општина, уколико им се право
коришћења на ствари пренесе.
Право коришћења
Члан 4.
Носиоци права коришћења из члана 3. ове одлуке имају право да ствар држе и да је користе у
складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у складу са законом.
Давање у закуп ствари у својини Општине врши се по претходно прибављеној сагласности
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Председника општине.
Актом Председника општине из става 2. овог члана даје се начелна сагласност да се ствар да
у закуп, опредељује се намена ствари за време трајања закупа, али не и будући закупац и услови
закупа.
Уговор о закупу закључен без сагласности Председника општине из става 2. и 3. овог члана
ништав је.
Председник општине може одлучити да се непокретност у својини Општине на којој постоји
право коришћења из члана 3. ове одлуке, која није у функцији остваривања надлежности, односно
делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и непокретност која се користи супротно
закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења.
У случају кад се непокретност изда у закуп без сагласности Председника општине, сматраће
се да се непокретност користи супротно закону у смислу става 5. овог члана.
Председник општине може одлучити да се непокретност у својини Општине на којој постоји
право коришћења из члана 3. ове одлуке одузме од носиоца права коришћења и у случајевима који
нису наведени у ставу 5. овог члана, под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди
коришћење друге одговарајуће непокретности.
Право коришћења на непокретности у својини Општине из члана 3. ове одлуке престаје и у
случају њеног отуђења из својине општине, на основу одлуке Скупштине општине, независно од
воље носиоца права коришћења на тој непокретности, у случају престанка носиоца права
коришћења, као и у другим случајевима утврђеним законом.
О давању на коришћење непокретности одузете у складу са ставом 5. и 7. овог члана, као и о
непокретности коју општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље или на
други законом одређен начин, одлучује Председник општине.
Корисници ствари у својини Општине
Члан 5.
Корисници ствари у својини Општине су органи и организације Општине.
Органи Општине користе непокретне и покретне ствари у својини Општине намењене
извршавању права и дужности општине, које су прибављене за потребе тих органа или су им дате на
коришћење.
Органи Општине користе и непокретности у јавној својини које непосредно не служе
извршавању надлежности, већ за остваривање прихода путем давања у закуп, односно на коришћење
(тзв. комерцијалне непокретности - пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.).
Корисници ствари у својини Општине могу бити и:
1) државни органи и организације, на основу одлуке о давању ствари на коришћење или у
закуп,
2) органи и организације аутономне покрајине, на основу одлуке о давању ствари на
коришћење,
3) јавна предузећа и друштва капитала чији оснивач је општина, уколико им се право
коришћења на ствари уговором пренесе, а на основу одлуке Скупштине општине, и
4) остала правна лица, на основу концесије или по другом основу предвиђеним законом.
Ствари у јавној својини које користе органи Општине
Члан 6.
Ствари у јавној својини које користе органи Општине за вршење права и дужности су
непокретне и покретне ствари.
Непокретне ствари
Члан 7.
Под непокретним стварима, у смислу ове одлуке, подразумевају се службене зграде и
пословне просторије, стамбене зграде и станови, гараже и гаражна места.
Службене зграде и пословне просторије, у смислу ове одлуке, су: зграде, делови зграда и
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просторије изграђене, купљене и на други начин прибављене од стране Општине.
Распоред службених зграда и пословних просторија у својини Општине врши Председник
општине.
Стамбеним зградама, у смислу ове одлуке, сматрају се стамбене зграде, станови, гараже и
пословни простор у стамбеним зградама, који су изградњом, куповином или по другом основу
прибављени у својину општине за потребе органа Општине.
Покретне ствари
Члан 8.
Под покретним стварима, у смислу ове одлуке, подразумевају се превозна средства, предмети
посебне историјско-документарне, културне или уметничке вредности, опрема и потрошни
материјал.
Превозна средства, у смислу ове одлуке, јесу моторна возила и друга средства која служе за
потребе органа Општине и запослених у тим органима и која се користе за обављање службених
послова органа Општине, у складу с потребама и њиховом наменом.
Начин коришћења превозних средстава у својини Општине уређује се посебном одлуком
Председника општине.
Опремом и потрошним материјалом, у смислу ове одлуке, сматрају се рачунарски системи,
биротехничка опрема, средства веза, канцеларијски намештај и други предмети потребни за рад
органа Општине.
Предмети посебне историјско-документарне, културне или уметничке вредности, у смислу
ове одлуке, јесу писани и други историјски документи, скулптуре, слике, предмети од племенитих
метала, таписерије и други предмети ликовне и примењене уметности, као и други предмети и дела
од историјско-документарног, културног и уметничког значаја у својини Општине.
Начин коришћења, одржавања
и управљања стварима
Члан 9.
Органи Општине дужни су да ствари у својини Општине користе на начин којим се
обезбеђује ефикасно вршење њихових права и дужности, као и рационално коришћење и очување
тих ствари.
Функционер који руководи органом Општине, односно друго лице овлашћено одлуком
Општине, стара се о законитости и одговоран је за законито коришћење и управљање стварима у
јавној својини које користи орган.
Запослени у органима Општине одговорни су за савесно и наменско коришћење ствари у
својини Општине које користе у обављању послова.
Надлежност за одлучивање
Члан 10.
Одлуку о прибављању ствари и располагању стварима у својини Општине, под условима
прописаним законом, доноси Скупштина општине.
Ништав је акт о прибављању и располагању стварима у јавној својини који је донео
ненадлежни орган, као и уговор закључен на основу таквог акта.
Надлежност за припрему акта о одлучивању
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима
Члан 11.
Предлог одлуке о прибављању ствари и располагању стварима у својини Општине из члана
10. ове одлуке утврђује Општинско веће, а припрему предлога акта врши Одељење за
грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и
имовинско-правне послове Општинске управе Бачка Топола.
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Лице надлежно за закључивање уговора
Члан 12.
Уговор о прибављању и располагању непокретностима у својини Општине закључује
Председник општине.
Поступак прибављања, односно отуђења непокретности у јавној својини
Члан 13.
Прибављање непокретности у јавну својину, односно отуђење непокретности из јавне
својине, врши се у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно
непосредном погодбом, као и испод тржишне цене, односно без накнаде, под условима утврђеним
Законом и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини у поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (у даљем тексту: Уредба).
Почетна цена прибављања, односно отуђења ствари у јавној својини утврђује се у висини
процењене тржишне вредности непокретности од стране надлежног пореског органа.
Члан 14.
Након доношења одлуке из члана 10. ове одлуке, Председник општине у складу са Уредбом
формира Комисију и објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за прибављање, односно отуђење ствари из јавне својине Општине.
Члан 15.
Обавезна садржина огласа за јавно надметање или прикупљање писмених понуда за
прибављање, односно отуђење непокретности из јавне својине и спровођење поступка од стране
Комисије из члана 14. ове Одлуке регулисани су Уредбом.
Рокови плаћања, критеријуми за избор најповољнијег понуђача, износ депозита, рок за
повраћај депозита и сл. биће прецизније одређени приликом расписивања огласа за прибављање и
отуђење непокретности.
Члан 16.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради прибављања,
односно отуђења непокретности у јавној својини Општине спроводи Комисија из члана 14. ове
Одлуке.
О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда Комисија води
записник.
Записник из претходног става овог члана са предлогом за избор најповољнијег понуђача, као
и предлогом одлуке о избору најповољнијег понуђача Комисија доставља Председнику општине.
Члан 17.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку јавног надметања или
прикупљања писмених понуда доноси Председник општине, на предлог Комисије из члана 14. ове
Одлуке.
На одлуку из претходног става, учесник у поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, може уложити приговор Општинском већу.
Одлука Општинског већа је коначна.
Прибављање непокретности у јавну својину и
отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом
Члан 18.
Прибављање непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине
Општине путем непосредне погодбе, као и отуђење непокретности из јавне својине испод тржишне
цене, односно без накнаде, врши се у случајевима и под условима предвиђеним Законом и Уредбом.
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Члан 19.
Одлуку о прибављању, односно отуђењу непокретности из јавне својине путем непосредне
погодбе, доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа, и иста сходно Уредби, мора да
садржи образложење разлога оправданости и целисходности зашто се примењује непосредна
погодба, и који су то разлози због којих се прибављање, односно отуђење не би могло реализовати
јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Прибављање мишљења и достављање
уговора јавном правобранилаштву
Члан 20.
Уговори о прибављању и отуђењу непокретности у својини општине закључују се по
претходно прибављеном мишљењу јавног правобранилаштва.
Јавно правобранилаштво дужно је да мишљење из става 1. овог члана да у року од 30 дана од
дана пријема захтева.
Одељење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне
средине и имовинско-правне послове Општинске управе Бачка Топола дужно је да примерак
закљученог уговора из става 1. овог члана достави јавном правобранилаштву у року од 15 дана од
дана закључења уговора.
Јавно правобранилаштво дужно је да поднесе тужбу за поништење уговора из става 1. овог
члана који је закључен супротно прописима, односно ако уговорена накнада одступа од прописане
накнаде или од накнаде која се могла остварити у време закључења уговора.
Тужба за побијање уговора из става 1. овог члана подноси се у законом утврђеном року, а ако
тај рок није утврђен законом, онда у року од једне године од дана закључења уговора.
Давање у закуп непокретности
у јавној својини
Члан 21.
Непокретности у јавној својини дају се у закуп полазећи од тржишне висине закупнине у
поступку јавног надметања,односно прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном
погодбом у случајевима предвиђеним Законом и Уредбом и ако је то једино могуће решење.
Ствари у јавној својини се не могу давати у подзакуп.
Уговор закључен противно одредбама овог члана ништав је.
Члан 22.
Обавезна садржина огласа за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда
утврђена је Уредбом.
Члан 23.
Одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини, путем јавног надметања или
прикупљања писмених понуда доноси Општинско веће.
Одлука из претходног става треба да садржи све обавезне елементе будућег огласа о
спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда који су утврђени
важећим подзаконским актом.
Иницијативу за доношење одлуке и расписивање огласа из овог члана израђује Јавно
предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење (у даљем тексту: Јавно предузеће) и доставља је надлежном
органу Општинске управе - Одељењу за грађевинарство, стамбено-комуналне послове,
пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, које утврђује предлог одлуке
о давању у закуп непокретности путем јавног надметања или прикупљања писмених понуда.
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Члан 24.
Поступак давања у закуп непокретности из члана 2. ове Одлуке спроводи Комисија из члана
14. ове одлуке.
На поступак давања у закуп се примењују одредбе чланова 16. и 17. ове одлуке.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Надлежност за вођење евиденција
ствари у својини Општине
Члан 25.
Одељење финансија Општинске управе води евиденцију, у складу са законом, о стању,
вредности и кретању средстава у својини Општине, које користе органи и организације Општине.
О непокретности у јавној својини које користе органи Општине, Одељење за финансије, у
складу са уредбом Владе Републике Србије, води посебну евиденцију.
Изузетно, о непокретностима у својини Општине које се користе у складу са чланом 5. став 3.
ове одлуке посебну евиденцију води Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу
објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење.
Јединствену евиденцију непокретности у својини Општине, у складу са уредбом Владе
Републике Србије, води Одељење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду,
заштиту животне средине и имовинско-правне послове Општинске управе Бачка Топола.
Вршење надзора
Члан 26.
Надзор над применом одредаба закона којим се уређује јавна својина и на основу тог закона
донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини Општине као и ове одлуке, врши Служба за буџетску инспекцију (у даљем тексту: буџетски
инспектор).
У вршењу надзора из става 1. овог члана буџетски инспектор има право непосредног увида у
евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини.
Органи и други корисници средстава у својини Општине код којих се врши надзор дужни су
да органу који врши надзор омогуће увид у евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини Општине, као и да му дају потребна објашњења и
пруже помоћ у вршењу тог надзора.
Члан 27.
На питања у области располагања непокретностима у јавној својини која нису уређена овом
Одлуком примењиваће се непосредно одредбе Закона, Уредбе и других важећих подзаконских аката.
Члан 28.
Скупштина општине ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донети
одлуку, у складу са законом, којом ће основати и регулисати рад јавног правобранилаштва, које ће
вршити послове правне заштите имовинских права и интереса Општине.
До доношења одлуке из става 1. овог члана овлашћења из члана 20. ове одлуке ће вршити
Општинско веће.
Члан 29.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаји да важи Одлука о организовању и упррављању
непокретностима у државној својини („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/1997 и 5/2004).
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Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број:404-26/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

115.
На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/06, 47/11 и 93/12) 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 8. новембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ УТВРЂУЈЕ ЗАДУЖЕЊЕ И НЕ ДОНОСИ
РЕШЕЊЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује годишњи износ локалних јавних прихода, за које се не утврђује
задужење и не доноси решење за 2012. годину.
Члан 2.
У 2012. 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: 43-6/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

116.
На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007), члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 42. тачка 14. 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 8. новембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
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Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.
2/2011), члан 2. мења се и гласи:
„Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.);
3.држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
4. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности;
5. држање средстава за игру („забавне игре“);
6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката
привременог коришћења;
7. заузеће јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.“
Члан 2.
У члану 6. став 2, после текста: ''објеката,'' додаје се текст: ''величине правног лица у
смислу закона којим се уређује рачуноводство'', док се даље у тексту брише текст: “5. и 11.“
Члан 3.
У члану 12. став 1, после текста: „ годишње“ брише се тачка и додаје се следећи текст:
„са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за
послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у
обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара“.
Члан 4.
У тарифи локалних комуналних такси“ у Тарифном броју 1, у „Напоменама“ у тачки 1.
после става 3, додаје се нови став који гласи :
„Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000
динара не плаћају таксу по овом тарифном броју“.
Члан 5.
У „Тарифи локалних комуналних такси“ Тарифни број 2, се мења и гласи:
„Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) утврђује се у годишњем износу, од сваког
целог и започетог квадратног метра по комаду и то:
- I зона
- II зона
- III зона

6.000,00 дин
4.000,00 дин
3.000,00 дин
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Напомена:
1. Обвезник локалне комуналне таксе по овом тарифном броју је правно лице односно
предузетник коме се одобрава коришћење -постављање рекламних паноа, билборда укључујући
истицање и/или исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају општини.
2. Постављање билборда уређује се посебним уговором са Јавним предузећем за грађевинско
земљиште путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и
уређење Бачка Топола.
3. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000
динара, не плаћају таксу по овом тарифном броју.
4. Износ таксе по овом тарифном броју који се утврђује решењем за период од 01.10.2012. до
31.12.2012. године, на годишњем нивоу не може бити већи од 20% одговарајућих износа утврђених
у тарифном броју 1. ове Одлуке, зависно од тога да ли су обвезници локалне комуналне таксе
предузетници или су разврстани у мало средње или велико правно лице.
5. Обвезник је дужан да уплати локалну комуналну таксу из овог тарифног броја у корист
одговарајућег рачуна: Комунална такса за коришћење рекламних паноа, број 840-714431843-12,
односно Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају општини, број 840-716112843-42.
Члан 6.
У „Тарифи локалних комуналних такси“ у Тарифном броју 3. мења се став 1 и гласи:
„Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина и возила за одржавање комуналне чистоће утврђује се у
годишњем износу и то:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости
- за камионе од 2 т до 5 т носивости
- за камионе од 5 т до 12 т носивости
- за камионе преко 12 т носивости

1.500,00 дин
2.000,00 дин
3.500,00 дин
5.000,00 дин

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 500,00 дин
3) за путничка возила:
- до 1.150 cm 3
- преко 1.150 cm 3 до 1.300 cm 3
- преко 1.300 cm 3 до 1.600 cm 3
- преко 1.600 cm 3 до 2.000 cm 3
- преко 2.000 cm 3 до 3.000 cm 3
- преко 3.000 cm 3

500,00 дин
1.000,00 дин
1.500,00 дин
2.000,00 дин
3.000,00 дин
5.000,00 дин

4) за мотоцикле:
- до 125 cm 3
- преко 125 cm 3 до 250 cm 3
- преко 250 cm 3 до 500 cm 3
- преко 500 cm 3 до 1.200 cm 3
- преко 1.200 cm 3

400,00 дин
600,00 дин
1.000,00 дин
1.200,00 дин
1.500,00 дин

5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту
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6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице
за превоз одређених врста терета:
1 т носивости
- од 1 т до 5 т носивости
- од 5 т до 10 т носивости
- од 10 т до 12 т носивости
- носивости преко 12 т

400,00 дин
700,00 дин
950,00 дин
1.300,00 дин
2.000,00 дин

7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 kW
- чија је снага мотора од 66 - 96 kW
- чија је снага мотора од 96 - 132 kW
- чија је снага мотора од 132 - 177 kW
- чија је снага мотора преко 177 kW

1.500,00 дин
2.000,00 дин
2.500,00 дин
3.000,00 дин
4.000,00 дин

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000,00 дин.
Члан 7.
У „Тарифи локалних комуналних такси“ Тарифни бројеви 5., 6., 7., 8., 10.,11. и 13. бришу се,
а Тарифни број 9. постаје Тарифни број 5., Тарифни број 12. постаје Тарифни број 6., а Тарифни број
14. постаје Тарифни број 7.
Члан 8.
Лица која су до дана ступања на снагу ове одлуке, платила већи износ локалне комуналне
таксе за 2012. годину од износа који дугују по овој Одлуци због укидања таксе, ослобађања од
таксене обавезе или смањења износа таксе, имају право да се на њихов захтев изврши прекњижавање
више уплаћених износа на исте или друге обавезе према општини Бачка Топола по основу јавних
прихода.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола'', а примењује се од 01.10.2012. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 434-149/2012-V
Дана: 8.11.2012
Бaчка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт
, с.р.

117.
На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007) и члана 42.тачка 1. и члана 127. став 6. 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 8. новембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
У Статуту општине Бачка Топола (Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008,
1/2009 и 6/2010) у члану 16. тачка 20. мења се и гласи:
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20. а) Организује заштиту и спасавање кроз нормативну активност у својој надлежности,
доноси одговарајућа планска документа, формира одговарајућа оперативна стручна тела – службе и
јединицe цивилне заштите, координирано делује и сарађује са надлежним службама, сарађује са
суседним јединицама локалне самоуправе, сарађује са општинама и регијама суседних земаља у
циљу спречавања настајања катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво,
животну средину и материјална добра на територији општине у складу са важећим законом и
подзаконским прописима.
б) Организује противпожарну заштиту кроз доношење општих и појединачних аката из
своје надлежности, обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара кроз одговарајућа
планска решења у просторним и урбанистичким плановима, доноси акте за унапређење стања
заштите од пожара, доноси планска документа везана за заштиту од пожара на нивоу општине,
формира опрема професионалну ватрогасну јединицу општине, формира стручно-оперативна тела –
службе за превентивно и оперативно деловање на заштити од пожара, организује пружање помоћи
код отклањања последица проузрокованих пожаром, у складу са важећим законом и подзаконским
прописима.
ц) Организује припрема локалне самоуправе за живот и рад грађана у ратном и ванредном
стању, организује одбрамбене припреме у оквиру којих се реализују задаци из Плана одбране
Републике Србије.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 110-16/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.

118.
На основу члана 22. став 2 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) и члана 42.
тачка 22. 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 8. новембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“ ЗА 2012.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног
информативног предузећа „Бачка Топола“ за 2012. годину, који је донео Управни одбор 23.10.2012.
г.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-16/2012-V
Дана: 8.11.2012.

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
Бачка Топола
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119.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Службени гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 42. тачка 10.
Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола» бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010) и
члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу
објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење («Службени лист
општине Бачка Топола»; бр. 16/96, 2/97, 10/01, 10/02, 3/04 и 1/05) Скупштина општине Бачка Топола
на седници одржаној дана 8. новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
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 Дудаш Татјана, дипл. менаџмент, Ново Орахово, Братства јединства 1/а.
дужности члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу
објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, из реда оснивача,
са 8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-117/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

120.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 42. тачка 10. Статута
општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола», бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 8. став 2.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење («Службени лист општине
Б.Топола», бр. 6/96, 2/97, 10/2001, 10/2002, 3/2004 и 1/2005) Скупштина општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 8. новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
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 Гранимир Симовић, дипл.маш.инж., из Бачке Тополе, Дунавска 6. за члана
Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, из реда оснивача, до истека мандата
Управног одбора, почев од 9.11.2012. године.
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II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-118/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

121.
На основу члана 42. тачка 10 .Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топола», бр. 15/2008, 1/2009 i 6/2010) и члана 9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о. Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка
Топола», бр. 11/01, 10/02 и 2/2005) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8.
новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ «ТРЖНИЦА»
Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешава се Вркић Соколи Анита, виша медицинска сестра, из Бачке Тополе, Широка 29.
дужности члана Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој
«Тржница» д.о. Бачка Топола, из реда оснивача, са 8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-119/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

122.
На основу члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топола», бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о. Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка
Топола», бр. 11/01, 10/02 и 2/2005) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8.
новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ «ТРЖНИЦА»
Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА
I
Именује се Слободан Радојевић, предузетник из Бачке Тополе, Моравички пут 17. за члана
Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о.
Бачка Топола, из реда оснивача, до истека мандата Управног одбора, почев од 9.11.2012. године.
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II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-120/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

123.
На основу члана 42. тачка 10 . Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топола», бр. 15/2008, 1/2009 i 6/2010) и члана 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о. Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка
Топола», бр. 11/01, 10/02 и 2/2005) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8.
новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ «ТРЖНИЦА»
Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешава се Тот Атила, маш.инжењер, из Бачке Тополе, Загребака 2. дужности члана
Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о.
Бачка Топола, из реда оснивача, са 8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-121/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

124.
На основу члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топола», бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о. Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка
Топола», бр. 11/01, 10/02 и 2/2005) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8.
новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ «ТРЖНИЦА»
Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА
I
Именује се Милован Дутина, електро инж., из Бачке Тополе, 1. Маја 22. за члана Надзорног
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II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-122/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

125.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Службени гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 42. тачка 10.
Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола» бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и
члана 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности
«Комград» Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола»; бр. 18/89, 6/96, 1/97, 2/98,9/00,
10/01, 5/02, 10/02, 1/05 и 10/08) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8.
новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
«КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешава се Сузана Хрњак, турист.техн. из Бачке Тополе, Ач Јожефа 29. дужности члана
Надзорног одбора Јавног предузећа комунално стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка
Топола из реда оснивача, са 8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-123/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

126.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Службени гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 42. тачка 10.
Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола» бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и
члана 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности
«Комград» Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола»; бр. 18/89, 6/96, 1/97, 2/98,9/0,
10/01, 5/02, 10/02, 1/05 и 10/08) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8.
новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
«КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА

Број 9.

8.11.2012.

СТРАНА 296. OLDAL

2012.11.8.

9. szám

I
Именује се Никола Париповић, машински инж., из Бачке Тополе, 1. Маја 20. за чална
Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности «Комград» п.о.
Бачка Топола, до истека мандата Надзорног одбора, почев од 9.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-124/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

127.
На основу 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 8. новембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР. ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешава се Мирјана Ковач, прехр. техничар, из Пачира, Бориса Кидрича 28., дужности
члана Надзорног одбора Дома здравља "Др. Јанош Хаџи" Бачка Топола, из реда оснивача, са
8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-125/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.

128.
На основу 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 8. новембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР. ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
I
Именује се Соколи Вркић Анита, главна медицинска сестра из Бачке Тополе, Широка 29. за
члана Надзорни одбор Дома здравља "Др. Јанош Хаџи" Бачка Топола, из реда оснивача, до истека
мандата Надзорног одбора, почев од 9.11.2012. године.
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II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-126/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.

129.
На основу члана 22. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС», бр. 42/91 и 71/94), члана 16.
Одлуке о оснивању «Дома културе општине Бачка Топола» («Сл.лист општине Бачка Топола», бр.
3/2005) и 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 8. новембра
2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
«ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА»
I
Разрешава се Морачек Норберт, инг.информатике, из Бачке Тополе, Охридска 28. дужности
председника Надзорног одбора «Дома културе општине Бачка Топола» из реда грађана, са 8.11.2012.
године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-127/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

130.
На основу члана 22. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС», бр. 42/91 и 71/94), члана 16.
Одлуке о оснивању «Дома културе општине Бачка Топола» («Сл.лист општине Бачка Топола», бр.
3/2005) и 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 8. новембра
2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
«ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА»
I
Именују се Силађи Марија, трговац, из Бачке Тополе, Партизанска 6. за председника
Надзорног одбора «Дома културе општине Бачка Топола» из реда грађана, до истека мандата
Надзорног одбора, почев од 9.11.2012. године.
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II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-128/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

131.
На основу члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде
и предузетништва општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.9/05)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешава се Срђан Алексић, ел.инжењер, из Бачке Тополе, Јосипа Мерковића 25. дужности
председника Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка
Топола, из реда представника оснивача, са 8.11.2012.године.
II
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Дана: 02-129/2012-V
Број: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

132.
На основу члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана
12. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“,
бр.9/05) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Именује се Никола Ћук, професор, Томиславци, Саве Божића 34. за члана Надзорног одбора
Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола, из реда представника
оснивача, до истека мандата Надзорног одбора, почев од 9.11.2012. године.
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II
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-130/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

133.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007), члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2005) и члана 42. тачка 10. 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 8. новембра 2012. године донeла је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешава се Дијана Перин, гимназија, из Бачке Тополе, 1. Маја 22. дужности члана
Управног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола из реда оснивача, са 8.11.2012.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-131/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

134.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007), члана 9. и 12. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2005) и члана 42. тачка 10. 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 8. новембра 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Именује се Јасмина Грубач, дипл.педагог, из Бачке Тополе, Лењинова 58. за члана Управног
одбора Туристичке организације општине Бачка Топола из реда оснивача, до истека мандата
Управног одбора, почев од 9.11.2012. године .
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-132/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

135.
На основу члана 32. тачка 6. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007), члана 39. став 4. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“, број
104/2009) и члана 55. 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 8. новембра
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешавају се председник и чланови Савета за равноправност полова у општини Бачка
Топола са 8.11.2012. године и то:
1. Јасмина Мр Зимоњић, дипл.ек. из Бачке Тополе, ул.Арањ Јаноша 58. – председник,
2. Лепеда Чила из Бачке Тополе, ул. Скадарска бр. 57. – члан,
3. Бедлег Ромео, електротехничар, из Бачке Тополе, ул.Серво Михаља 14., - члан
4. Драгица Кишкарољ из Бачке Тополе, Моравички пут бр. 9. – члан,
5. Ковач Ета из Бачке Тополе, ул. Бачка бр. 1. – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-133/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

136.
На основу члана 32. тачка 6. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007), члана 39. став 4. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“, број
104/2009) и члана 55. 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 8. новембра
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
I
Бирају се чланови Савета за равноправност полова у општини Бачка Топола (у даљем тексту:
Комисија) на мандатни период од четри године, почев од 9.11.2012. године у саставу:
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1. Фабрик Анико, економиста, Бачка Топола, Вираг Балажа 6. - за председника
2. Јасмина мр Зимоњић, маг.ек.наука, Бачка Топола, ул.Арањ Јаноша 58. – за члана
3. Милан Катић, дипл.агроном, Бачка Топола, Војвођанских бригада 29.– за члана
4. Драгица Кишкарољ, средња стручна спрема, Бачка Топола, Моравички пут 11. – за члана
5. Сабо Сабадош Силвиа, инж.агрономије, Бачка Топола, Трг Св.Илије 21. – за члана
II
Савет обавља следеће задатке:
-прати остваривање равноправности полова,
-даје мишљење о предлозима прописа и Одлука из своје надлежности које доноси Скупштина
општине,

-предлаже активности и предузима мере, посебно оних, којима се остварује политика
једнаких могућности на нивоу општине,
-сарађује са одговарајућим органима Републике, Покрајине, Општине и цивилних
организација,
-обавља и друге послове у складу са Законом.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-134/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

137.
На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС», бр. 42/91 и 71/94), члана
123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/201) и члана 42. тачка 10. 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 8. новембра 2012. године донeла је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЋОШ
I
Милана Косановић, психолог из Бачке Тополе, Јосипа Краша 23. разрешава се дужности
председника Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош из
реда оснивача, дана 8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-95/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,
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138.
На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС», бр. 42/91 и 71/94), члана
123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/201) и члана 42. тачка 10. 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 8. новембра 2012. године донeла је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЋОШ
I
Радомир Жмукић, пензионер из Бачке Тополе, ул. Насерова 19. именује се за председника
Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош из реда оснивача,
почев од 9.11.2012. године, до истека мандата Управног одбора Центра.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-135/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.,

139.
На основу члана 126. тачка 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/2011) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и
члана 42. тачка 10. 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 8. новембра
2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
I
Јасмина Зимоњић, магистар економских наука, из Бачке Тополе, ул. Арањ Јаноша бр.58.,
разрешава се функције вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за Општине Бачка
Топола и Мали Иђош, са 8.11.2012. године, због подношења писмене оставке од 3. октобра
2012.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 0202-106/2012106/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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140.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Сл.гласник РС», број 72/2009 и 52/2011) 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 i 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на
седници одржаној дана 8. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ «БАМБИ»БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе за децу «Бамби» Бачка
Топола са 8.11.2012. године и то:
-из реда запослених:
1. Тамара Кнежевић, васпитачица, Бачка Топола, Босанска бр.16.
2. Палфи Дели Анамарија, васпитачица, Стара Моравица, Ст.Ковач Ђула бб.
3. Анђелка Мајкић, дипл.педагог, Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића бр.5.
-из реда родитеља:
4. Червенак Изабела, проф.разр.наставе, Бачка Топола, Кривајска бр. 36.
5. Сања Којић, проф.српског језика, Бачка Топола, Дунавска бр. 6/36.
6. Весна Жигић, васпитачица, Криваја, Николе Тесле бр. 4.
- из реда јединице локалне самоуправе:
7. Лештар Тибор, дипл.економиста, Бачка Топола, Моше Пијаде бр. 24.
8. Керестеш Андреа, фризерка, Победа, Лењинова бр.7.
9. Дудаш Илона, средња стручна спрема-неорг.хемија, Ново Орахово, Едвард Кардељ бр.1.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-136/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.

141.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник
РС», број 72/2009 и 52/2011) 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 i 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 8.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ «БАМБИ»БАЧКА ТОПОЛА
I
У Управни одбор Предшколске установе за децу «Бамби» Бачка Топола на мандатни период
од 4 године почев од 9.11.2012. године именују се:
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-из реда запослених:
1. Пањи Дели Анамарија, васпитач, Стара Моравица, Омладинска 5.
2. Тамара Кнежевић, васпитачица, Бачка Топола, Босанска 16.
3. Анђелка Мајкић, дипл.педагог, Бачка Топола, Трг Др Зорана Ђинђића 5.
-из реда родитеља:
4. Весна Жигић, васпитачица, Криваја, Николе Тесле 4.
5. Сања Којић, проф.српског језика и књиж., Бачка Топола, Дунавска 6/36
6. Балаж Хорват Кинга, проф.хемије и биологије, Бачка Топола, Св.Милетића 28.
- из реда јединице локалне самоуправе:
7. Маркуш Ержебет, економски техничар, Бачка Топола, Дурмиторска 31.
8. Радаковић Розалија, медицинска сестра, Стара Моравица, Бачка 25.
9. Мирослав Лазаревић, пољопривредни техничар, Пачир, Сремска 2.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-137/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт с.р.

142.
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 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 8. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ
И ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора из реда родитеља у Гимназији и економској
школи „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола, са 8.11.2012. г., због престанка основа по којем су
именовани у орган управљања и то:
1. Небојша Мартиновић, дипл.правник, из Бачке Тополе, Видовданска 11/10.
2. Марта Целушка Апостоловић, преводилац, из Бачке Тополе, Петра Кочића 11.
3. Владимир Лопичић, дипл.економиста, из Ловећнца, Сутјеска бб.
II
Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-108/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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143.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 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 8. новембра
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ
И ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БАЧКА ТОПОЛА
I
Именују се за члана Школског одбора из реда родитеља у Гимназији и економској школи
„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола, почев од 9.11. 2012. г., до истека мандата Школског одбора и то:
1. Јасмина Адамовић, матем.програм.сарадник, из Бачке Тополе, Матија Корвина 20.
2. Биљана Бегић, трговац, из Бачке Тополе, Првомајска 22/8.
3. Палушек Изабела, пом.истраж.у физици, из Бачке Тополе, Кудељарска 2.
II
Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-138/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

144.
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 32. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 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 8. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У СРЕДЊОЈ
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешава се Зорица Токоди, конобар из Бачке Тополе, Трг Зорана Ђинђића 7. дужности
члана Школског одбора из реда родитеља у Средњој техничкој школи „Шинковић Јожеф“ Бачка
Топола, са 8.11.2012. г., због престанка основа по којем је именована у орган управљања.
II
Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-107/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

Број 9.

8.11.2012.

СТРАНА 306. OLDAL

2012.11.8.

9. szám

145.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 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 8. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У СРЕДЊОЈ
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА
I
Именује се Сузана Симић, трговац из Бачке Тополе, Видовданска 65. за члана Школског
одбора из реда родитеља у Средњој техничкој школи „Шинковић Јожеф“ Бачка Топола, почев од
9.11.2012. г., до истека мандата Школског одбора и то:
II
Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-139/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

146.
На основу члана 141.став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“ број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010 и 57/2011), члана 32.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута
општине („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 8. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР. ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља „Др. Јанош
Хаџи“ Бачка Топола, који је донео Управни одбор Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка Топола, на
седници одржаној дана 30. децембра 2011. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 110-5/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Супштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

Број 9.

8.11.2012.

СТРАНА 307. OLDAL

2012.11.8.

9. szám

147.
На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007) и члана 80. став 1 и 3. 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 8. новембра 2012. г. донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Др. Тот Ференцу, доктору медицине, из Бачке Тополе, ул. Спортска 1/а. престаје функција
Заменика председника општине Бачка Топола са 8.11.2012. г, због подношења писмене оставке – од
25.10.2012. г.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-140/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

148.
На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007) и члана 80. став 1. и 3. 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 8. новембра 2012. г. донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Манић Иштвану, дипл. економисти, из Бачке Тополе, Трг. Светог Илије 7. престаје функција
члана Општинског већа општине Бачка Топола са 8.11.2012. године, због подношења писмене
оставке од 23.10.2012. г.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-141/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

Број 9.

8.11.2012.

СТРАНА 308. OLDAL

2012.11.8.

9. szám

149.
На основу члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и
члана 80. став 2. 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 8. новембра
2012. г. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
I
Баби Атила, дипл. правник, из Бачке Тополе, Широка 66. бира се за члана Општинског већа
општине Бачка Топола почев од 9.11.2012. године, до истека мандата Општинског већа општине
Бачка Топола.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-143/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

150.
На основу члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007)
и члана 80. став 1. 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 8. новембра
2012. г. донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Драго Др Радујковић, лекар опште медицине, из Криваје, М. Тита 18. разрешава се функције
члана Општинског већа општине Бачка Топола са 8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-144/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

Број 9.

8.11.2012.

СТРАНА 309. OLDAL

2012.11.8.

9. szám

151.
На основу члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и
члана 80. став 2. 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 8. новембра
2012. г. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
I
Др Керепеш Зоран, спец. опште медицине, из Старе Моравице, Омладинска 3. бира се за
члана Општинског већа општине Бачка Топола почев од 9.11.2012. године, до истека мандата
Општинског већа општине Бачка Топола.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-145/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

152.
На основу члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007)
и члана 80. став 1. 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 8. новембра
2012. г. донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Немања Трапарић, дипл.инж. за предузетни менаџмент, из Бачке Тополе, Војводе Синђелића
4. разрешава се функције члана Општинског већа општине Бачка Топола са 8.11.2012. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-146/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

Број 9.

8.11.2012.

СТРАНА 310. OLDAL

2012.11.8.

9. szám

153.
На основу члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и
члана 80. став 2. 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 8. новембра
2012. г. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
I
Мајлат Бела, дипл. економиста, из Старе Моравице, Арпадска 6. бира се за члана
Општинског већа општине Бачка Топола почев од 9.11.2012. године, до истека мандата Општинског
већа општине Бачка Топола.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-147/2012-V
Дана: 8.11.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

154.
На основу члана 5. став 1. Одлуке о стипеендирању студената са територије општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2005 и 6/2009) и члана 68. тачка 12. Статута
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 и 6/2010)
Председник општине Бачка Топола дана 11. септембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА
I
У Решењу о образовању Комисија за доделу стипендија („Службени лист општине Бачка
Топола“ број 7/2005) у тачки II под редним бројем 1. уместо текста „Кокаи Мерњак Мелинда – члан
Општинског већа – за председника“ треба да стоји текст „Кокаи-Мерњак Малинда – Председник
општине – за председника“ и под редним бројем 5. уместо текста „Лазар Нерић – члан Општинског
већа – за члана“ треба да стоји текст „Шипош Хајналка – члан Општинског већа – за члана“.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-99/2012-V
Дана: 11.09.2012.
Бачка Топола

Председник Општине
Кокаи-Мерњак Малинда, с.р.

Број 9.

8.11.2012.

СТРАНА 311. OLDAL

2012.11.8.

9. szám

155.
На основу члана 54. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/2009),
члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 120/2007),
члана 16. став 1. тачка 27. и члана 71. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 13. став 3. Одлуке о условима за држање и
заштиту домаћих животиња („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 7/2001. 15/2004 и 2/2011)
Општинско веће на седници од 25.09.2012. године, доноси
ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I. Овим програмом уређује се контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на
територији Општине Бачка Топола (у даљем тексту: Општине) према специфичности средине.
II. Велики број напуштених паса и мачака на територији Општине у највећој мери предсавља
последицу понашања власника, грађана и природне репродукције. Тачан број напуштених паса и
мачака је веома тешко одредити, јер постоји велики број власника паса или мачка који своје кућне
љубимце свесно или несвесно пуштају без контроле што доприноси повећању њихове репродукције.
Неселективна еутаназија напуштених паса и мачака представља чин који није у складу са
цивилизацијским тековинама и није ефикасно средство за контролу беснила, нити за дугорочно
смањивање броја напуштених паса и мачака јер не доводи до решавања узрока проблема –
неодговорног власништва. Еутаназија представља нехумано поступање са осећајним бићима док
истовремено постоји хумана алтернатива.
У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је остварити потпуну
сарадњу надлежног министарства, локалне самоуправе, комуналних предузећа, ветеринарских
служби и удружења за заштиту животиња и грађана.
III. Циљеви доношења овог програма су:
1. Социјално-безбедности-смањење напада на грађане као и нарушавање јавног реда и мира,
2. Економски-смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана,
3. Здравствени-спречава се ширење и преношење заразних болести, као и болести које су
заједничке људима и животињама (зоонозе),
4. Хигијенско-еколошки-спречава се растурање отпада из посуда за сакупљање отпада и
спречава се прљање површина јавне намене,
5. Едукативни-подизање укупне свести грађана, и
6. Хумани однос према животињама-хумано поступање са животињама је мера у интересу и
људи и животиња.
IV. Циљеви утврђени у тачки III. овог програма реализоваће се следећим мерама:
1. регистрација и обележавање свих паса и мачака,
2. изградња прихватилишта,
3. стерилизација,
4. удомљавање,
5. едукација и информисање, и
6. еутаназија.
1. Популација напуштених паса и мачака повећава се због неадекватног односа власника
односно држалаца паса и мачака. С обзиром да велики број власника, односно држалаца паса и
мачака их напуштају неопходно је да се спроведе регистрација и обележавање ових животиња, као и
стимулација власника да их обележи и чипује.
Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих животиња предвиђено је да власник,
односно држалац пса и мачке дужан да их обележи и региструје. Грађани треба да се упознају са
наведеном обавезом и то путем средстава јавног информисања, кроз поделу обавештења, трибина,
едукације у школама, итд. Обележавањем и регистровањем паса и мачака стварају се повољнији
услови за једноставно проналажење њихових власника.
2. Изградња прихватилишта представља обавезу предвиђену у члану 66. Закона о добробити
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животиња, који прописује да је орган јединице локалне самоуправе дужан да обезбеди
прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња. Орган јединице локалне
самоуправе дужан је, по истом Закону, да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и
изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилишту. Изградња
прихватилишта представља законску обавезу за Општину, али и нужност да би се проблем великог
броја напуштених паса и мачака свео на прихватљиве оквире, а очекивани резултати су:
- обезбеђење услова за поступање са напуштеним псима и мачакама у складу са савременим
принципима, прописима, станндардима и начелима,
- побољшање здравственог стања свих паса и мачака у општини,
- повећање безбедности становништва,
- смањење могућности злоупотребе паса и мачака, и
- допринос заштити животне средине.
3. Стерилизација је најјефикаснија мера којом се смањује популација напуштених паса и
мачака, регулише бројност популације у прихватилиштима, као и њихова неконтролисана
репродукција.
4. Умољавање напуштених паса и мачака изи прихватилишта је најхуманији начин њиховог
збрињавања и том приликом морају бити вакцинисани, стерилисани и обележени.
5. Власници паса и мачака се едукацијом и информисањем упознају са особинама и
потребама паса и мачака, сопственим мотивима држања паса и мачака као и законским обавезама
власника паса и мачака.
6. Еутаназија је лишавање живота паса и мачака на хуман начин, док су Законом о добробити
животиња прописани случајеви када се еутаназија може спроводити.
У осталим случајевима примењује се Стратегија „ухвати-стерилиши-пусти“ (CNR,
catchneuter-release).
Стратегија „Ухвати-стерилиши-пусти“ је метод који је уведен као хумана алтернатива
еутаназији, а за ограничавање бројности популације напуштених паса и мачака.
Светска организација за здравље животиња (OIE) препоручује да програми контроле
бројности популације уличних животињиа морају да се заснивају на хуманим методама, пре свега
стерилизацији.
Заступници CNR стратегије истичу да је овај метод за ограничавање популације напуштених
паса и мачака делотворнији од лишавања живота, јер кад се уклоне сви напуштени пси и мачке с
једне територије, пси и мачке из околних области ће почети да се насељавају у тој области у којој
постоје склоништа и храна и почеће да се размножавају. С друге стране, стерилисани напуштени пси
и мачке враћени на првобитна станишта не могу да се размножавају, чувају територију и спречавају
долазак нестерилисаних паса и мачака. Бројност популације може да се контроише ако се придошли
напуштени пси и мачке стерилишу пре него што почну да се размножавају.
V. На територији Општине послове прикупљања, превоза и збрињавања напуштених паса и
мачака, њихове тријаже, векцинисања, стерилисања, чиповања и поновног пуштања из
прихватилишта обавља правно лице или предузетник коме су ти послови поверени.
VI. Да би овај програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити
средства за рад и функционисање прихватилишта, као и за сспровођење предвиђених мера и то из
буџета Оопштине, донација од осталих нивоа влалсти и донација од невладиних организација и
појединаца.
VII. Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-45/12-I
Дана: 25.09.2012.
Бачка Топола

Председник
Општинског већа
Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.
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156.
На основу члана 137. Закона о рударству и геотермалним истраживањима („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 71.
Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) уз
сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине бр.: 115-31-4/2012-04-10
од 09.08.2012. године, Општинско веће општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 25.09.2012.
године донело је
ПОСЕБАН ПРОГРАМ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА ИЗ СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У 2012. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених
од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2012. години.
Члан 2.
За реализацију Посебног програма планираће се средства у буџету Одлуком о ребалансу
буџета општине Бачка Топола за 2012. годину у укупном износу од 150.000,00 динара, и то:
- на конту 741511 – Накнада за коришћење минералних сировина износ од 46.000,00 динара,
- на конту 741516 – Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, износ од 104.000,00 динара.
Члан 3.
Средства за реализацију Посебног програма у планираном износу од 150.000,00 динара
користиће се у оквиру расходног дела бауџета општине Бачка Топола за 2012. годину за покриће
дела трошкова, планираних у оквиру:
- раздела 10 – Комунална потрошња, просторно планирање и развој заједнице, глава 10.3. –
ЈП за грађевинско земљиште, функција 451, економска класификација 451, позиција 163 –
Одржавање путева.
Члан 4.
Посебан програм се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 31-10/2012-V
Дана: 25.09.2012. г.
Бачка Топола

Председник Општине
Бачка Топола
Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.

157.
На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр.
41/2009 и 53/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007) и члана
71. Статута општине Бачка Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010),
Општинско веће на седници одржаној дана 16. октобра 2012. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У
САОБРАЋАЈУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА у 2012. години
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Члан 1.
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених од
новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2012. години.
Члан 2.
За реализацију Програма средства од новчаних казни за прекршаје у саобраћају планирана
су Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину у укупном износу од 1.550.000,00
динара.
Члан 3.
Средства за реализацију Програма у планираном износу од 1.550.000,00 динара користиће се
у оквиру расходног дела буџета општине Бачка Топола за 2012. годину за следеће намене:
1. Са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима за покриће дела трошкова хоризонталне и
вертикалне сигнализације, планираних у оквиру Раздела 10 - Комунална потрошња, просторно
планирање и развој заједнице, глава 10.3.-ЈП за грађевинско земљиште, функција 451, економска
класификација 451, позиција 161-Сигнализација и одржавање семафора у износу од 775.000,00
динара ,
2. За покриће трошкова опремања Полицијске станице у Бачкој Тополи у оквиру Раздела 11-Фондови
и рачуни посебних намена, функционална класификација 360, економска класификација 481,
позиција 193-Посебан рачун за безбедност општине Бачка Топола у износу од 640.000,00 динара
и
3. За покриће трошкова рада Координационог тела у оквиру Раздела 1-Опште јавне услуге, глава 1.1Органи локалне самоуправе, функција 111, економска класификација 423, позиција 6-Услуге по
уговору у износу од 135.000,00 динара.
Члан 4.
Програм се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-47/2012-V
Дана: 16.10.2012.
Бачка Топола

Председник општине
Бачка Топола
Кокаи-Мерњак Мелинда. с.р.

158.
На основу члана 13. став 6. Одлуке о месним заједницама («Сл. лист општине Бачка Топола,
број 5/2009 и 5/2011) Председник Скупштине општине Бачка Топола, дана 24. октобра 2012. године,
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА
1. Расписујем изборе за избор чланова Савета месне заједнице Стара Моравица у општини
Бачка Топола.
2. Избори ће се одржати 23.12.2012. године.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 25.10.2012. године.
4. Изборе за чланове Савета спровешће Комисија за спровођење избора месне заједнице у
складу са одредбама Статута месне заједнице.
5. Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
Број: 016-75/2012-V
Дана: 24.10.2012.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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159.
По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у тексту Решења о
именовању Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, који је објављен у
«Службеном листу општине Бачка Топола» број 8/2012 год. поткрала грешка па се даје
ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
У тачци I. став 1., алинеја 1. уместо речи: «- из реда стручњака техничке и финансијске
струке“ треба да стоје речи: „из реда оснивача“.
Служба за скупштинске
послове

Редни
број

САДРЖАЈ

СТРАНА

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут
II реда П-119 Хоргош-Бачка Паланка (државни пут II реда бр. 103 Бајмок-Бачка
Топола-Сента-Чока-Црна Бара)

279

114.

Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини општине Бачка Топола

280

115.

Одлука о висини годишњег износа локалних јавних прихода за које се не
утврђује задужење и не доноси решење за 2012. годину

287

116.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

287

117.

Одлука о измени Статута општине Бачка Топола

290

118.

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма
пословања Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ за 2012. годину

291

119.

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење

292

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење

292

121.

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола

293

122.

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола

293

123.

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуга на њој „Трћница“ д.о.о. Бачка Топола

294

113.

120.
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124.

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуга на њој „Трћница“ д.о.о. Бачка Топола

294

125.

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално
стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола

295

126.

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално
стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола

295

127.

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“
Бачка Топола

296

128.

Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“
Бачка Топола

296

129.

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора „Дома културе општине
Бачка Топола“

297

130.

Решење о именовању председника Надзорног одбора „Дома културе општине
Бачка Топола“

297

131.

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Фонда за развој
пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола

298

132.

Решење о именовању председника Надзорног одбора Фонда за развој
пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола

298

133.

Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине
Бачка Топола

299

134.

Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине
Бачка Топола

299

135.

Решење о разрешењу председника и чланова Савета за равноправност полова у
општини Бачка Топола

300

136.

Решење о избору председника и чланова Савета за равноправност полова у
општини Бачка Топола

300

137.

Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош

301

138.

Решење о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош

302

139.

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош

302

140.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе за децу
„Бамби“ Бачка Топола

303
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141.

Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу
„Бамби“ Б ачка Топола

303

142.

Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи
„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола

304

143.

Решење о именовању чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи
„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола

305

144.

Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој техничкој школи
„Шинковић Јожеф“ Бачка Топола

305

145.

Решење о именовању Школског одбора у Средњој техничкој школи „Шинковић
Јожеф“ Бачка Топола

306

146.

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома
здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола

306

147.

Решење о престанку функције Заменика председника општине Бачка Топола
(Др Тот Ференц)

307

148.

Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола
(Манић Иштван)

307

149.

Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (Баби Атила)

308

150.

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Бачка Топола
( Драго Др Радујковић)

308

151.

Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола
(Др Керепеш Зоран)

309

152.

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Бачка Топола
(Немања Трапарић)

309

153.

Решење о избору члана Општинског већа опшине Бачка Топола (Мајлат Бела)

310

154.

Решење о изменама Решења о образовању Комисије за доделу стипендија и
именовању њених чланова

310

155.

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији општине Бачка Топола

311

156.

Посебан програм за унапређење услова живота у општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса у 2012. години

313

157.

Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају
општине Бачка Топола у 2012. години

313

158.

Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Стара
Моравица

314
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Исправка Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко чланирање и уређење

315

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2012. годину износи
13.430,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

