
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
 
 

 TOPOLYA KÖZSÉG 
 

HIVATALOS LAPJA 
 

Број 23  – Година  XLIX 

27. октобар 2017. г. , Бачка Топола 

 XLIX. évfolyam–23. Szám 

Topolya, 2017. október 27. 

 
 



Број 23. 27.10.2017. СТРАНА   1017. OLDAL 2017.10.27. 23. szám 

 

  
 
 

206. 
 На основу члана 74. и 76. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 14. тачка 1. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 
5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015, 20/2017), Савет месне заједнице Пачир, на седници одржаној дана 
20.10.2017. године, донео је 
 

С Т А Т У Т 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
 Месна заједница Пачир (у даљем тексту: Месна заједница) је интересна, демократска и 
нестраначка заједница грађана и њихових удружења, у којој грађани задовољавају своје потребе од 
непосредног заједничког интереса који сами утврде. 
 

Члан 2. 
 

 Месна заједница је образована Одлуком о месним заједницама на територији општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015, 20/2017). 
 

Члан 3. 
 

 Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 
општине Бачка Топола и Одлуком о месним заједницама на територији општине Бачка Топола. 
 Назив месне заједнице је: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЧИР, HELYI KÖZÖSSÉG PACSÉR. 
 Седиште месне заједнице је Пачир ул. Лазе Костића бр. 2. 
 

Члан 4. 
 

 Месна заједница обухвата подручје насељеног места и катастарске општине Пачир. 
 

Члан 5. 
 

 Месна заједница има свој печат и штамбиљ. 
 Печат је округлог облика, пречника 40 мм, са исписаним текстом назива месне заједнице на 
српском, мађарском, словачком и русинском језику са својим писмима. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика, који садржи назив месне заједнице као и предвиђено место 
за број и датум. 
 

Члан 6. 
 

 Празник месне заједнице је друга субота у јулу месецу. 
 Симболи месне заједнице су амблем (грб) и застава. 
 Амблем (грб) месне заједнице је у облику штита, жутог оквира у којем је уписано име насеља 
на три писма, а у дну се налазе два класа. У штиту се налази са леве стране лик  Светог  Саве, а са 
десне стране лик  краља Матије Корвина. Испод њих се налази сунце, два брежуљка и речица, 
симболи насеља. Изнад штита је жута трака у коју је уписана година првог писаног записа насеља, 
1409. 
 Застава: на белој подлози налази се амблем (грб) месне заједнице. 
 

Члан 7. 
 

 Месну заједницу представља и заступа председник Савета месне заједнице. 
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II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 8. 
 

 Грађани у месној заједници своје потребе и интересе задовољавају и остварују: 
1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

 2. у изградњи комуналних објеката и одржавању истих, 
 3. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 
основних школа и допунских облика образовања деце, стварање услова за социјално збрињавање 
старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама), 
 4. у учешћу у  обезбеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и 
рекреацију, 
 5. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 
услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 
 6. у организацији разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју 
 7. у заштити од елементарних непогода и организује отклањање или ублажавање последица, 

8. у образовању мировног већа  и комисије за процену штете, 
 9. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 
интереса за грађане месне заједнице, 
 10. у увођењу и реализацији самодоприноса, 
 11. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама, 
 12. у вршењу послова које јој повери општина  
 13. учешћем у обезбеђивању просторних, финансијских и организационих услова за културу 
и библиотекарску делатност, 
 14. организацијом и учешћем у обезбеђивању здраве животне средине и екологије, 
 15. праћењем и информисањем социјално-економског положаја грађана на територији месне 
заједнице, и 
 16. у обављању и других послова утврђених статутом месне заједнице. 

 
III  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 9. 

 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

 1. средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и самодопринос; 
 2. донација; 
 3. прихода које месна заједница оствари својом активношћу. 
 Месна заједница доноси годишњи финансијски план на који сагласност даје Општинско веће. 
 

Члан 10. 
 

 На захтев надлежног органа општине, Савет месне заједнице је дужан да достави захтев за 
обезбеђење финансијских средстава (финансијски план, развојни програм, захтев за пренос средстава 
са финансијском документацијом и извештај о утрошку средстава), у роковима које одреди 
Општински орган управе. 

Члан 11. 
 

 Средства месне заједнице распоређује се финансијском планом, а коначан обрачун ових 
средстава врши се завршним рачуном у складу са Законом. 
 

Члан 12. 
 

 Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године, достави 
Општинском  већу извештај о свом раду и реализацији програма за претходну годину, као и извештај 
о коришћењу средстава које им је општина пренела. 
             Уколико Савет месне заједнице не достави извештаје из става 1. овог члана, наредбодавац за 
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извршење буџета ће обуставити пренос средстава кориснику. 
             Надлежни орган општине може обуставити финансирање поверених послова ако Месна 
заједница не извршава поверене послове у складу са одлуком о поверавању или уговору. 
 Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени 
органи, као и буџетска инспекција општине. 
 Председник Савета је наредбодавац средстава којима располаже месна заједница, с тим да се 
примењује двојно потписивање, а Савет месне заједнице бира још два потписника на предлог 
председника Савета. 
 

 
IV  УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 13. 

 
 Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса остварују своја права: 
 - на збору грађана, 
 - референдумом, и 
 - преко изабраних представника у органима месне заједнице. 
 

Члан 14. 
 

 Збор грађана расправља и даје предлоге: 
 - о програму којим се утврђују извори и начин обезбеђивања укупних финансијских 
средстава за реализацију пројеката који су предмет одлуке о самодоприносу, 
 - о извештају о раду Савета месне заједнице, 
 - о урбанистичким плановима чија се примена односи на подручје месне заједнице, 
 - о питањима из делокруга рада Скупштине општине, за коју се тражи расправа на зборовима 
грађана, и 
 - о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице. 
 

Члан 15. 
 

 Збор грађана се сазива за насељено место или део насељеног места, који може бити: улица, 
део насеља, подручја месне заједнице. 
 Савет месне заједнице је дужан да сазове збор грађана и када то затражи: Председник 
општине, председник Скупштине општине и 50 пунолетних грађана са пребивалиштем на подручју 
месне заједнице за које се збор сазива и најмање једна четвртина одборника, најмање 8 дана пре дана 
одржавања. 
 

Члан 16. 
 

 Грађани се о одржавању збора обавештавају истицањем позива на огласној табли, преко 
средстава информисања или на други уобичајени начин. 
 Ако председник Савета месне заједнице не сазове збор грађана, збор грађана може сазвати и 
заменик председника Савета. 
 

Члан 17. 
 

 Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења 
имају сви пунолетни грађани са територије месне заједнице. 
 Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште или имовина на 
подручју за које је збор грађана сазван. 
 Одлуке на збору грађана се доносе већином гласова присутних грађана са правом 
одлучивања. 

 
Члан 18. 
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 Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана размотре 
захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 
томе обавесте грађане. 
 

Члан 19. 
 

 Референдумом грађани месне заједнице одлучују о питањима која су законом и статутом 
одређена, као и о питањима из надлежности Скупштине општине за које то Скупштина одлучи. 

Члан 20. 
 

 Начин изјашњавања путем референдума, органи за спровођење и утврђивање резултата и 
друга питања везана за референдум морају бити у складу са законом и Статутом општине Бачка 
Топола. 
 

 
V  ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 21. 

 
 Органи месне заједнице су Савет месне заједнице (у даљем тексту: Савет) и Извршни одбор 
Савета месне заједнице (у даљем тексту: Извршни одбор). 
 

Члан 22. 
 

 Савет броји 15 чланова, стим да свака изборна јединица у насељу има 5 представника. 
             Извршни одбор има 7 чланова. 
 Члан Савета и Извршног одбора мора имати пребивалиште на подручју месне заједнице. 
 Мандат чланова савета траје 4 године, односно до избора новог савета. 
 
 

VI  ИЗБОР И ОПОЗИВ ЧЛАНОВА САВЕТА 
 

Члан 23. 
 

 Избор за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине 
најраније 60 а најкасније 30 дана пре истека мандата претходног сазива и дана одржавања избора, у 
складу са Статутом општине, Одлуком о месним заједницама на територији општине Бачка Топола, 
Статутом месне заједнице и Правилником о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

Члан 24. 
 

 Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и 
једнаког изборног права, у изборним јединицама у складу са Правилником о спровођењу избора за 
чланове Савета месне заједнице. 
             Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице се објављује у 
Службеном листу општине Бачка Топола у року од 15 дана од дана доношења. 
 Право да бира и да буде биран за члана Савета месне заједнице има грађанин Републике 
Србије, који има држављанство Републике Србије, који је навршио 18 година живота, пословно је 
способан и има пребивалиште у месној заједници чији се Савет бира. 
 

Члан 25. 
 

 Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 
 

Члан 26. 
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 За кандидата за члана Савета месне заједнице може се кандидовати пунолетни грађанин  сам 
или може бити предложен од стране групе грађана, који има пребивалиште на подручју месне 
заједнице. 
 Потребан број потписа за сваког кандидата је 20, који имају пребивалиште у датој изборној 
јединици, а могу се оверити код надлежног Јавног бележника. 
 На гласачком листићу поред имена и презимена, године рођења и адресе становања 
кандидата, може се уписати и име предлагача. 
             Листа кандидата се сачињава по редоследу предаје кандидатуре. 
 
                                                                               Члан 27. 

 
 Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова који се 
бирају, сходно Статуту месне заједнице и Одлуци о месним заједницама на територији општине 
Бачка Топола. 
 Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља. 
 

Члан 28. 
 

 Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 15 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора. 

Члан 29. 
 

 Ако председник Савета месне заједнице у претходном сазиву не сазове конститутивну 
седницу, конститутивна седница Савета месне заједнице може се сазвати и на позив најмање 1/3 
новоизабраних чланова. 
 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова Савета 
месне заједнице. 
 На конститутивној седници Савета месне заједнице, из реда чланова Савета бирају се 
председник и заменик председника Савета месне заједнице. 
 

Члан 30. 
 

 Чланство у Савету месне заједнице престаје оставком или опозивом, због безусловне осуде 
на казну затвора, због потпуног или делимичног губљења пословне способности, због губљења 
држављанства Републике Србије или  промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, као и у 
случају смрти. 
 

Члан 31. 
 

 Опозив Савета месне заједнице може предложити збор грађана на предлог 25% грађана са 
пребивалиштем на подручју месне заједнице у коме је изабран Савет месне заједнице. 

 
Члан 32. 

 
 Предлог за опозив доставља се председнику Скупштине општине. 
 Опозив се спроводи непосредним тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног 
права. 
 

Члан 33. 
 

По коначности опозива, изборе за нове чланове Савета месне заједнице расписује председник 
Скупштине општине у року од 15 дана у складу са Одлуком о месним заједницама на територији 
општине Бачка Топола и овим Статутом . 

VII ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА 
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Члан 34. 

 
 Органи за спровођења избора су: Комисија за спровођење избора (у даљем тексту: Комисија)  
и 3 Бирачка одбора. 
 Комисија има 5 чланова, (председник, заменика и 3 члана ). 
 Бирачки одбори имају по 6 чланова, (председник и два члана, који имају своје заменике). 
 За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао, Савету. 

Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају 
бирачко право и пребивалиште на територији месне заједнице и нису у сродству са кандидатима за 
Савет. 

Решење о именовању органа за спровођење избора објављује се у Службеном листу Општине 
Бачка Топола у року од 5 дана од дана доношења. 

 
Члан 35.  

 
Мандат Комисије траје 4 године. 

 Комисију именује Савет најкасније 5 дана од дана расписивања избора. 
 

Члан 36. 
 

 Комисија: 
 - стара се о законитости спровођења избора, 
 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  
 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 
 - организује техничке припреме за спровођење избора, 
 - прописује потребне обрасце за спровођење избора и опозива, 
 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 
заједницама на територији општине Бачка Топола и овим Статутом, 
 - утврђује и оглашава листе кандидата 
 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 
 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 
 - утврђује и објављује укупне резултате избора, 
             - укупни резултати избора се објављују у Службеном листу општине Бачка Топола у року од 
5 дана од дана утврђивања и 
 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама и овим Статутом . 
 

Члан 37. 
 

 Бирачки одбор именује Комисија најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање избора. 
 Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту, стара се о одржавању реда на бирачком месту за 
време гласања и обавља друге послове утврђене  Одлуком о месним заједницама и овим Статутом . 
 

VIII  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 38. 
 

 Савет месне заједнице је представничко тело грађана месне заједнице, које обавља следеће 
послове и задатке: 
 1. доноси Статут месне заједнице, 
 2. доноси програм рада и финансијски план, 
 3. подноси извештај о раду и завршни рачун месне заједнице, 
 4. одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право својине, 
 5. покреће иницијативу за увођење самодоприноса, 
 6. врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса, 
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 7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине, 
 8. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 
интереса за грађане месне заједнице, 
 9. стара се о спровођењу референдума који се расписује за месну заједницу или делове месне 
заједнице, 
 10. именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана, 
 11. усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице, 
 12. образује комисије, мировна већа и друга радна тела ради задовољавања заједничких 
потреба грађана у складу са Законом и Одлуком о месним заједницама, 
 13. доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у месној заједници, 
 14. доноси Пословник о раду, 
 15. доноси опште акте за функционисање стручне службе месне заједнице, 
 16. бира председника и заменика председника Савета, 
 17. врши избор Председника Извршног одбора и верификује чланове Извршног одбора на        
предлог Председника Извршног одбора, 
 18. доноси Правилник о спровођењу избора за чланове Савета, 
 19. врши и друге послове утврђене  Одлуком о месним заједницама и овим Статутом месне 
заједнице. 

 
IX  ИЗВРШНИ ОРГАН САВЕТА 
 

Члан 39. 
 

 Извршни орган Савета је Извршни одбор. 
 Извршни одбор броји 7 чланова. 
 Чланови Извршног одбора Савета истовремено могу бити и чланови Савета. 
 Извршни одбор има председника. 
 Председник или заменик председника Савета не може бити и председник Извршног одбора. 
 

Члан 40. 
 

 Председника Извршног одбора бира Савет, тајним гласањем, на првој седници Савета. 
         Председник Извршног одбора бира чланове Извршног одбора, а Савет  верификује њихове 
мандате. 
            Чланови Извршног одбора бирају се из реда чланова Савета и из реда грађана месне 
заједнице, у зависности од потребе стручности. 
   

Члан 41. 
 

 Извршни одбор: 
 - стара се о извршавању одлука и других аката Савета, 
 - предлаже Савету доношење одлука и других аката од непосредног интереса за грађане 
месне заједнице, 
 - предлаже начин решавања појединих питања из надлежности Савета, 
 - даје мишљење о увођењу самодоприноса, 
 - извршава планове и програме рада месне заједнице, 
 - подноси извештај о свом раду Савету најмање једном годишње, 
 - врши и друге послове одређене Статутом и другим актима месне заједнице. 
 
 X  СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 
 

Члан 42. 
 

 Савет може да образује стална и повремена радна тела. 
 Стална радна тела су Комисије и Мировно веће и формирају се по потреби. 
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 Мандат Комисија и Мировног већа је 4 године. 
 Комисије и Мировно веће имају по 3 члана. 
 Комисије и Мировно веће имају председника и заменика председника. 
 

Члан 43. 
 

            Мировно веће разматра и предлаже начин мирног решавања спорова између становника 
месне заједнице. 
 

Члан 44. 
 

             Месна заједница  има секретара, кога бира Савет на основу јавног конкурса, на мандат од 4 
године. Исто лице може бити именовано поново за секретара. 
         Секретар месне заједнице обавља стручне, административне, техничке, финансијске и друге 
послове у складу са Законом и Правилником о организацији и систематизацији радних места у 
месној заједници и за свој рад одговара Председнику Извршног одбора. У случају неизвршавања 
својих радних обавеза, Извршни одбор покреће поступак за смену секретара, а Савет доноси одлуку. 
 

Члан 45. 
 

           У месној заједници се може образовати Стручна служба, која обавља послове и задатке месне 
заједнице. Стручном службом руководи Секретар Месне заједнице. 
 
                                                                                 Члан 46. 
 
            Ради задовољавања заједничких потреба грађана Савет може основати предузеће, установе и 
друге организације, у складу са законом. 
 
             XI ИНИЦИЈАТИВА И ПЕТИЦИЈА ГРАЂАНА 
 

Члан 47. 
 

           Иницијативу за разматрање, односно решавање одређених питања из оквира права и дужности 
месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште 
на подручју месне заједнице, у складу са законом, Статутом општине, Одлуком о месним 
заједницама и овим Статутом. 
 

Члан 48. 
 

          Сваки грађанин месне заједнице има право да, сам или заједно са другим грађанима месне 
заједнице поднесе петицију Савету месне заједнице којом тражи да се: 
           - донесе или покрене поступак за доношење или измену или допуну правног акта из 
надлежности месне заједнице, 
           - преиспита рад органа месне заједнице, као и неправилан однос запослених у месној 
заједници. 
 Савет месне заједнице је дужан да поднету петицију размотри и да о заузетом ставу, у року 
од 30 дана од дана подношења, обавести подносиоца петиције. 
 
  
 XII  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Члан 49. 
 

 Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине у земљи и иностранству. 
 Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице. 

Члан 50. 
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 Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и 
другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
 
 XIII  ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 51. 
Рад органа месне заједнице је јаван. 

 Јавност рада, по правилу, се обезбеђује: 
 1. Обавезним јавним расправама о предлогу финансијског плана месне заједнице, завршном 
рачуну месне заједнице, годишњем извештају о раду Савета месне заједнице, другим питањима када 
о томе одлучи општина. 
 2. Обавезним истицањем на огласној табли дневног реда и материјала за седницу Савета 
месне заједнице, предлога одлука месне заједнице, усвојених одлука и других аката, обавештавањем 
грађана о седницама Савета месне заједнице, зборовима грађана и другим скуповима. 
 3. Правом грађана да, у складу са Статутом месне заједнице остварују увид у записнике и 
акте Савета месне заједнице, да присуствују његовим седницама. 
 4. Издавањем билтена. 
 5. Сарадњом са медијима. 
 6. Постављањем интернет презентације. 
 7. Организовањем јавних расправа у складу са Законом, Статутом општине , Одлуком o 
месним заједницама и овим Статутом. 
  

 
 XIV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 52. 
 

 Предлог за промену Статута може поднети најмање 100 грађана и органи месне заједнице. 
 Савет је дужан да сваки предлог размотри и о томе обавести предлагача. 
 О предлогу за промену Статута одлучује Савет већином гласова од укупног броја чланова,  
након спроведене јавне расправе. 
 Када се промена Статута врши због усаглашавања одредби са законима или одлукама 
општине, не спроводи се јавна расправа. 
             Тумачење одредаба Статута и његова примена су у надлежности Савета. 
 

Члан 53. 
 

    Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут месне заједнице број 252/2013 од   
03.10.2013 god . 

 
                                                                                Члан 54. 

 
 Овај Статут се објављује на Огласној табли месне заједнице и у Службеном листу општине 
Бачка Топола у року од 15 дана од дана доношења, а ступа на снагу наредног дана од дана његовог 
усвајања. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПАЧИР 
Број: 311 /2017              Председник Савета 
Дана: 20.10.2017. године Месне заједнице 
Пачир мр Сомбати Золтан с.р. 
  
 
207. 
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 На основу члана 13. став 7. Одлуке о месним заједницама («Службени лист општине Бачка 
Топола», број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015, 20/2017) и члана 38.  тачке 18. Статута месне заједнице 
Пачир, Савет месне заједнице Пачир, на седници одржаној дана   20.10.2017. године, донео је 
 

П Р А В И Л Н И К 

 

О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником ближе се уређује поступак и начин спровођења избора за чланове Савета 
месне заједнице Пачир. 
 
 ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Члан 2. 
 

 Избор чланова Савета месне заједнице се врши у изборним јединицама. 
 

Члан 3. 
 
 Изборне јединице за избор чланова Савета месне заједнице чине исте изборне јединице каје 
су и за општинске изборе, и у Пачиру има  3  изборне јединице и то: 
 
           - Изборна јединица 1 је идентична са изборном јединицом 36 на општинским изборима 
 
           - Изборна јединица 2 је идентична са изборном јединицом 37 на општинским изборима 
 
           - Изборна јединица 3 је идентична са изборном јединицом 38 на општинским изборима 
 
КАНДИДОВАЊЕ 

Члан 4. 
 

 За кандидата за члана Савета месне заједнице Пачир може се кандидовати сам грађанин или 
може бити предложен од стране грађанина. 
 Право да бира и да буде биран за члана Савета месне заједнице има грађанин Републике 
Србије, који има држављанство Републике Србије, који  је навршио 18 година живота и има 
пребивалиште у месној заједници чији се Савет бира. 

Потребан број потписа за сваког кандидата је 20. 
 Потписи за кандидатуру се могу оверити  код надлежног Јавног бележника. 
 

Члан 5. 
 

 Предлози кандидата се достављају Комисији за спровођење избора за чланове Савета месне 
заједнице најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора. 
 Грађанин може бити кандидат само у једној изборној јединици. 
 

Члан 6. 
 

 Предлог кандидата предлагач може да повуче до утврђивања и оглашавања листе кандидата. 
 

Члан 7. 
 

 Комисија за спровођење избора за чланове савета потврђује предлог кандидата за члана 
Савета Решењем, ако је исти сачињен у складу са одредбама овог Правилника у року од 24 сата од 
подношења. 
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 Ако предлог кандидата за члана Савета није сачињен у складу са овим Правилником, 
Комисија ће предлог одбити.  

Члан 8. 
 

 Комисија за спровођење избора за чланове савета  утврђује и оглашава листу кандидата за 
чланове Савета за све изборне јединице у року од 24 сата од истека рока за предлагање кандидата и 
то по редоследу предаје кандидатуре. 

Члан 9. 
 

 Редослед кандидата на гласачком листићу одређује се по редоследу предаје кандидатуре. 
 

Члан 10. 
 

 Гласачки листићи се штампају на српском језику ћириличним писмом и на мађарском језику 
са својим писмом. 
 На гласачком листићу поред личног имена, године рођења и адресе становања кандидата 
може се уписати и име предлагача. 

Члан 11. 
 

 Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу, и то по 5 члана 
Савета из сваке изборне јединице.  

 Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредно, тајним гласањем на основу општег и 
једнаког изборног права.  

Члан 12. 
 

 Изабрани су они кандидати за чланове Савета месне заједнице, који су добили највећи број 
гласова од броја чланова који се бирају. 
 Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 
у року од две недеље. 
 
СПИСАК ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 13. 
 

 Списак грађана месне заједнице по бирачким местима за избор чланова Савета месне 
заједнице припрема надлежни орган Општинске управе Бачка Топола на захтев месне заједнице. 

 
Члан 14. 

 
 На дан избора у списак грађана на бирачким местима се може дописати грађанин, за кога 
Бирачки одбор утврди на основу личне карте или друге јавне исправе да има пребивалиште на 
подручју тог бирачког места и да се исти грешком не налази у списку грађана. 

 
Члан 15. 

 
 Бирачки одбор приликом сумирања резултата избора за чланове Савета месне заједнице 
узима у обзир и грађане који су дописани у списак грађана. 
 
 БИРАЧКА МЕСТА 

Члан 16. 
 

 Избор чланова Савета месне заједнице у оквиру изборних јединица врши се на бирачким 
местима. 
 Бирачка места одређује решењем Комисија за спровођење избора у месној заједници. 
 Стручна служба месне заједнице уређује бирачка места и стара се о обезбеђењу свих услова 
за рад бирачким одборима над спровођењу избора за чланове Савета. 
 КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
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Члан 17. 

 
 Комисија за спровођење избора чланова Савета месне заједнице (у даљем тексту: Комисија за 
спровођење избора) стара се о законитости избора у месној заједници, дужан је да обавља послове 
референдума расписан за територију месне заједнице, дужан је да спроводи послове референдума 
расписан за територију месне заједнице и обавља друге послове из члана 36. и 37. Статута Месне 
заједнице Пачир. 
 Комисија има председника ,заменика и 3 члана који , које именује Савет Месна заједнице на 
мандатни период од 4 године и то најкасније 5 дана од дана расписивања избора. 
 
 БИРАЧКИ ОДБОР 

 
Члан 18. 

 
Бирачке одборе, којих има 3, именује Комисија за спровођење избора, најкасније 10 дана пре 

дана одређеног за одржавање избора. 
Бирачки одбори имају по 6 чланова (председик и 2 члана, који имају своје заменике) 

 
Члан 19. 

 
 Сваки грађанин који се кандидује за члана Савета може одредити  једног посматрача за 
бирачко место где су кандидовани, који не може бити ужи члан породице. 
 Посматрач може да присуствује на бирачком месту за време гласања и код сумирања 
резултата без права одлучивања.  

Посматрач  је обавезан, да се пријави  у писменој форми Изборној комисији (или кандидат да 
ће имати посматрача) три  дана пре избора са потписом  пет кандидата. 
 

Члан 20. 
 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту, стара се о одржавању реда на бирачком месту за 
време избора и обавља и друге послове по упутству Комисије за спровођење избора утврђене у члану 
36. и 37. Статута Месне заједнице. 
 Бирачки одбор може да удаљи посматрача или бирача са бирачког места ако нарушава ред на 
бирачком месту, омета рад бирачког одбора, или на било који начин покушава да учествује у раду 
бирачког одбора, што  констатује у сваком записнику о раду бирачког одбора, уз навођење разлога за 
удаљавање. 

Члан 21. 
 

 Председник Бирачког одбора преузима комплетан изборни материјал од Комисије за 
спровођење избора, најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање избора. 
 

Члан 22. 
 

 Бирачки одбор се дана када се врше избори. састаје у 6,00 часова на бирачком месту, да би се 
припремио за почетак избора. 
 Чланови Бирачког одбора утврђују да ли је материјал за изборе исправан и потпун, уређују 
бирачко место и договарају се о начину рада и подели задужења током дана. 
 

Члан 23. 
 

 Пошто обави припреме за спровођење избора, Бирачки одбор утврђује да избори могу 
почети, и то констатује у записнику. 
 Бирачко место се отвара дана када се врше избори. у 7,00 часова. 
 ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ 
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Члан 24. 

 
 Провера исправности гласачке кутије врши се у присуству првог грађанина, који дође на 
бирачко место (а није члан Бирачког одбора), а резултат провере уписује се у контролни лист за 
проверу гласачке кутије. 
 Бирачки одбор утврђује идентитет првог грађанина и проверава да ли се исти налази у списку 
грађана. 
 У присуству првог грађанина Бирачки одбор попуњава контролни листић, који потписују сви 
чланови Бирачког одбора и грађанин, који је први дошао на бирачко место и исти се убацује у 
гласачку кутију, која се након тога затвара и печати јемствеником и печатним воском. 
 
 ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 
 

Члан 25. 
 

 Када грађанин дође на бирачко место, Бирачки одбор је дужан да утврди његов идентитет на 
основу личне карте или друге јавне исправе и проверава да ли се он налази у списку грађана на 
бирачком месту. 
 Када се утврди идентитет грађана, који се налази у списку грађана, члан Бирачког одбора 
предаје му гласачки листић. 

Члан 26.  
 
 Гласачки листић грађанин попуњава иза паравана за гласање, пошто га члан бирачког одбора 
поучи о начину гласања. 

Члан 27. 
 

 Пошто попуни гласачки листић, грађанин сам пресавија исти, и убацује га у гласачку кутију, 
а затим напушта бирачко место. 
 Грађанин, који је уписан у списак грађана може да гласа и без обавештења о времену и месту 
одржавања избора. 

Члан 28. 
 

 Бирачки одбор је дужан да се стара о тајности избора. 
 У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико грађана, колико има 
обезбеђених места за тајност избора. 
 

ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ИЗБОРА ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СПРЕЧЕНИХ 
ЛИЦА 

Члан 29. 
 

 Грађанин, који није у стању да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено) 
има право да на бирачко место поведе помагача, који ће уместо њега попунити гласачки листић 
онако, како му он одреди. 

Члан 30. 
 

 Грађанин, који није у стању да дође на бирачко место (болесно) обавештава Бирачки одбор 
најкасније до 11,00 часова на дан избора да жели да гласа. 
 Председник Бирачког одбора задужује два члана или заменика члана Бирачког одбора да 
обаве гласање ван бирачког места. 
 Пре изласка на терен проверава се да ли се  грађанин налази у бирачком списку. 
 Задужени чланови Бирачког одбора на лицу места утврђују идентитет грађана и предају му 
службени коверат са гласачким листићем, с тим да га упознају са начином избора. 
 Пошто грађанин гласа, ставља попуњени гласачки листић у службени коверат и враћа га 
задуженим члановима Бирачког одбора. 
 Одмах по повратку на бирачко место задужени чланови Бирачког одбора предају службени 
коверат Бирачком одбору, који заокружује грађанина у списку грађана и убацује савијени гласачки 
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листић у гласачку кутију. 
 

Члан 31. 
 

 Начин гласања из члана 29. и 30. Бирачки одбор  констатује у записнику о раду Бирачког 
одбора. 
 
 ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 
 

Члан 32. 
 

 Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у вези 
са спровођењем избора. 
 На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других средстава, веза и 
комуникације. 
 Нарушавањем реда на бирачком месту сматра се вођење евиденције о излазности грађана и 
давање саопштења о излазности грађана средствима информисања. 
 

Члан 33. 
 

 Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком месту. 
  

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

Члан 34. 
  
 Бирачко место се затвара у 20,00 часова. 
 Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког места, 
омогућава се да гласају. 
 
  

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
 

Члан 35. 
 После затварања бирачког места Бирачки одбор утврђује резултате гласања на бирачком 
месту. 
 Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови Бирачког одбора или 
њихови заменици. 
 

Члан 36. 
 

 Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић као и гласачки листић који је 
попуњен тако да се не може утврдити за кога је грађанин гласао. 
 

Члан 37. 
 

 Чим утврди резултате гласања Бирачки одбор читко попуњава записник о раду Бирачког 
одбора. 
 
 ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
 

Члан 38. 
 

 Пошто утврди резултате избора на бирачком месту, Бирачки одбор без одлагања предаје у 
згради месне заједнице Комисији за спровођење избора: 
 - записник о раду Бирачког одбора, 
 - списак грађана, 
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 - контролни лист, 
 - запечаћен коверат у коју су стављени неупотребљени  гласачки листићи, 
 - запечаћен коверат у коју су стављени неважећи  гласачки листићи, 
 - запечаћен коверат у коју су стављени важећи  гласачки листићи, 
 - извештај о присутности чланова и заменика чланова Бирачког одбора на дан избора. 
  

УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ УКУПНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
 

Члан 39. 
 

 Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице утврђује и објављује 
укупне резултате избора у року од 24 часа од затварања бирачких места.  Укупни резултати избора 
се објављују у „Службеном листу општине Бачка Топола“ у року од 5 дана од дана утврђивања 
резултата. 

Члан 40. 
 

 Овај Правилник се објављује на огласној табли месне заједнице и у Службеном листу 
Општине Бачка Топола у року од 15 дана од дана доношења, а ступа на снагу даном објављивања. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПАЧИР 
Број: 312/2017 Председник 
Дана: 20.10.2017. године Савета месне заједнице 
Пачир мр Сомбати Золтан с.р.  
 
  
 
208. 

На основу члана 74. и 76. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 14. тачка 1. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 
5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017), Савет Месне заједнице Победа, на седници одржаној дана 
25.10.2017. године, донео је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОБЕДА 

 

Члан 1. 
 

 У Статуту Месне заједнице Победа („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 13/2013) 
члан 23. мења се и гласи: 
 „Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине 
најраније 60 а најкасније 30 дана пре истека мандата претходног сазива, у складу са Статутом 
општине, Одлуком о месним заједницама на територији општине Бачка Топола, Статутом месне 
заједнице и Правилником о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице.“ 
 
 Члан 27. став 3. мења се и гласи: 
 „Потписи за кандидатуру се не оверавају.“ 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ и на огласној табли 
Месне заједнице, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне 
заједнице. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Председник Савета 
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ПОБЕДА 
Број: 411 
Дана: 25.10.2017. године 
Победа 

МЗ Победа 
Ласло Викор с.р. 

 
 
209. 

На основу члана 13. став 7. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017), 
Савет Месне заједнице Победа, на седници одржаној дана 25.10.2017. године, донео је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОБЕДА 

 

Члан 1. 
 У Правилнику о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Победа („Службени 
лист општине Бачка Топола“, бр. 13/2013) члан 4. став 3. мења се и гласи:  
 
 „Потписи за кандидатуру се не оверавају.“ 
 

Члан 2. 
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ и на огласној табли 

Месне заједнице, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне 
заједнице. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПОБЕДА 
Број: 412 
Дана: 25.10.2017. године 
Победа 

Председник Савета 
МЗ Победа 

Ласло Викор с.р. 

 
 
210. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 
83/2014 – др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 14. тачка 1. Одлуке о месним заједницама на 
територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2009, 5/2011, 
6/2013, 18/2015 и 20/2017), Савет Месне заједнице Бачка Топола, на седници одржаној дана 
26.10.2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 
 У Статуту Месне заједнице Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 
12/2013, 3/2014, 16/2015 и 2/2016) члан 27. мења се и гласи: 
 „Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине 
најраније 60 а најкасније 30 дана пре истека мандата претходног сазива, у складу са Статутом 
општине, Одлуком о месним заједницама на територији општине Бачка Топола, Статутом месне 
заједнице и Правилником о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице.“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 31. ст. 4. мења се и гласи:  
„Потписи за кандидатуру се оверавају код Јавног бележника у Бачкој Тополи.“ 

 
Члан 3. 
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 Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ у року од 15 дана од 
дана доношења и на огласној табли Месне заједнице Бачка Топола, а ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 334/2017. 
Дана: 26.10.2017. Председник Савета 
Бачка Топола Предраг Лаловић с.р. 
 
 
211. 

На основу члана 13. став 7. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017), 
Савет Месне заједнице Бачка Топола, на седници одржаној дана 26.10.2017. године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 12/2013) члан 4. ст. 4. мења се и гласи:  
 
 „Потписи за кандидатуру се оверавају код Јавног бележника у Бачкој Тополи.“ 
 

Члан 2. 
 

 Члан 14. мења се и гласи:  
 „На дан избора не могу се вршити никакве промене у списку грађана.“ 
 

Члан 3. 
 

Члан 15. брише се. 
 

Члан 4. 
 

 Овај Правилник се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ у року од 15 дана 
од дана доношења и на огласној табли Месне заједнице Бачка Топола, а ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  335/2017. 
Дана: 26.10.2017. Председник Савета 
Бачка Топола Предраг Лаловић с.р. 
 
 
 
 
 
 
212. 
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На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Б. Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 
40. став 2. Статута месне заједнице Бачка Топола («Службени лист општине Б. Топола» број 12/2013, 
3/2014, 16/2015 и 2/2016), Савет месне заједнице Бачка Топола на седници одржаној дана 26.10.2017. 
г. донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 

 
 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Бачка Топола (у даљем 
тексту: Комисија), на мандатни период од 4 године, именују се:  

 1. Нада Мехаковић, дипл. правник, из Бачке Тополе - за председника 
 2. Магдалена Деак Ђукић, дипл. правник, из Бачке Тополе - за члана 
 3. Марија Чабрило, дипл. правник, из Бачке Тополе - за члана 
 4. Кокаи Моника, дипл. правник, из Бачке Тополе - за члана 
 5. Мак Арпад, дипл. правник, из Бачке Тополе - за члана 

 
II 

 
 Комисија: 
 - стара се о законитости спровођења избора, 
 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  
 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 
 - организује техничке припреме за спровођење избора, 
 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 
 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 
заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 
 - утврђује и оглашава листе кандидата 
 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 
 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 
 - утврђује и објављује укупне резултате избора и  у „Службеном листу општине Бачка 
Топола“ у року од 5 дана од дана утврђивања резултата, и 
 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 
Бачка Топола и Статутом месне заједнице Бачка Топола. 

 
III 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“  у року од 5 дана од дана доношења и на огласној табли Месне заједнице. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:336/2017 
Дана: 26.10.2017. 
Бачка Топола Председник Савета 
 Месне заједнице 
 Предраг Лаловић с.р. 

 

 
 
213. 
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 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист 
општине Бачка Топола“, број: 19/2016, 7/2017 и 20/2017), Председник општине Бачка Топола доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину Раздео 
4.–ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. – Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112, 
економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 228. – Текућа буџетска резерва, 
одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 155.000,00 динара на име финансирања 
накнада за рад лекарских комисија - мртвозорство. 
  

II 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА 
УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа,  Програм 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 
програмска активност:1801-0002 - мртвозорство, функција 760, извор финансирања 01, економска 
класификација 424, позиција 180—Накнаде за рад лекарских комисија, износ од 155.000,00  

динара. 
  

III 

 Средства су строго наменског карактера.  
 

IV 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
 

V 

 Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
-Председник општине-                                                                                   Председник 
Број: 400-5/2017-III-11                                                                           општине Бачка Топола 
Дана: 19.10.2017.                                                                                      Кишлиндер Габор с.р. 
Бачка Топола 
  
 
214. 
 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016 ), члана 10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист 
општине Бачка Топола“, број: 19/2016, 7/2017 и 20/2017), Председник општине Бачка Топола доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину Раздео 
4.–ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. – Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112, 
економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 228. – Текућа буџетска резерва, 
одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од  69.620,00 динара на име финансирања 
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накнада за рад лекарских комисија – интерресорна комисија. 
  

II 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА 
УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа,  Програм 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 
програмска активност:1801-0002 - мртвозорство, функција 760, извор финансирања 01, економска 
класификација 424, позиција 180—Накнаде за рад лекарских комисија, износ од 69.620,00  динара. 
  

III 

 Средства су строго наменског карактера.  
 

IV 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
 

V 

 Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
-Председник општине-                                                                                   Председник 
Број: 400-5/2017-III-12                                                                           општине Бачка Топола 
Дана: 23.10.2017.                                                                                      Кишлиндер Габор с.р. 
Бачка Топола 
 
 
215. 
 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист 
општине Бачка Топола“, број: 19/2016, 7/2017 и 20/2017), Председник општине Бачка Топола доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину Раздео 
4.–ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. – Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112, 
економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 228. – Текућа буџетска резерва, 
одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 350.500,00 динара на име финансирања 
трошкова на основу Закључка Јавног извршитеља, број: И.И.225/17 од 06.10.2017. године. 
  

II 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА 
УПРАВА, Глава 4.5.-Месне заједнице, Глава 4.5.4.-Месна заједница Гунарош, Програм 
15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска активност:0602-0002-Месне заједнице, функција 160, 

извор финансирања 01, економска класификација 483, позиција 394.1.—Новчане казне и пенали по 

решењима судова, износ од 350.500,00 динара. 
  

III 

 Средства су строго наменског карактера.  
 

IV 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
V 
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 Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
-Председник општине-                                                                                   Председник 
Број: 400-5/2017-III-13                                                                           општине Бачка Топола 
Дана: 24.10.2017.                                                                                      Кишлиндер Габор с.р.  
Бачка Топола 
 
 
                                                                                          
Редни 
број 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
Страна 

   
206. Статут Месне заједнице Пачир 1017 

   
207. Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Пачир 1026 

   
208. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Победа 1031 

   
209. Одлука о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета 

Месне заједнице Победа 1032 
   

210. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Бачка Топола 1032 
   

211. Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета 
Месне заједнице Бачка Топола 1033 

   
212. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета Месне заједнице Бачка Топола 1034 
   

213. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 1035 
   

214. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 1035 
   

215. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 1036 
   

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни 
   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2017. годину износи 
  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 
  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


