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199.
На основу члана 16. став 3. Закона о националним саветима националних мањина
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 20/2014-одлука УС, 55/2014 и 47/2018) и члана 47. тачка 6.
Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2019) Скупштина
општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 2. септембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Скупштина општине као оснивач Дома културе општине Бачка Топола (у даљем тексту:
установа) са седиштем у Бачкој Тополи, ул. Главна 12. преноси делимично (у 50%) оснивачка права
над овом установом на Национални савет мађарске националне мањине, са седиштем у Суботици (у
даљем тексту: Национални савет), Трг жртава фашизма бр 9.
Члан 2.
Овлашћује се Општинско веће општине Бачка Топола (у даљем тексту: Општинско веће) да
са Националним саветом, у складу са законом, закључи уговор о делимичном преносу оснивачких
права.
Уговором из става 1. овог члана ће се регулисати међусобна права и обавезе органа општине
и Националног савета, права управљања која се преносе, начин финансирања установе од стране
оснивача, као и годишњи обим средстава која се обезбеђује у буџету општине Бачка Топола за
финансирање делатности ове установе.
Општинско веће припремиће уговор и закључити га са Националним саветом у року од 3
месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Установа ће у складу са овом Одлуком и закљученим уговором, усагласити своја општа акта
у року од 3 месеца од дана закључења уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 022-15/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.
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200.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/19 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 47. став 6. ("Службени
лист општине Бачка Топола", број 5/19), Скупштина општине на седници одржаној 02. септембра
2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Бачка Топола'', број 7/17), у
Одељку VII УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ, у члану 60. после става
1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Када је инвеститор државни орган или организација, установа, јавна агенција или друга
организација чији оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводине, општина Бачка
Топола, односно јавно предузеће, јавно комунално предузеће или друго привредно друштво,
односно организација чији је власник, односно већински власник Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводине, општина Бачка Топола, право службености се успоставља без накнаде, осим
на катастарским парцелама на којима је у складу са одредбама других закона, изричито предвиђено
да уговор о успостављању права службености закључује управљач јавног добра."
Досадашњи ст. 2-8 постају ст. 3-9.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 463-3/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 597. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

201.
На основу члана 7. став 1. а у вези члана 6. тачка 5. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађен дин. изн., 95/15 усклађен дин. изн., 83/16, 91/16- усклађен дин. изн., 104/16 -др. закон, 96/17 - усклађен дин. изн.,
89/18 - усклађен дин. изн., 95/18 – др. закон, 86/19 - усклађен дин. изн. и 126/20 - усклађен дин.
изн.), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'',
број 95/18, 49/19, 86/19 - усклађен дин. изн., 156/20 - усклађен дин. изн. и 15/21 – доп. усклађен дин.
изн.) и члана 47. став 1. тач. 3. и 6. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка
Топола'', број 5/19), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 02. септембра 2021.
године донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бачка Топола
("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 7/19 и 15/20), у наслову ТАРИФА НАКНАДА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, у Тарифном броју 3. после става 6 додају се нови ст. 7 и 8
који гласе:
"Када је подносилац захтева јавно предузеће, чији оснивач Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводине, општина Бачка Топола, а ради се о трајном коришћењу простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, нпр. електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, деривациони
цевовод, линијска инфраструктура електронских комуникација и сл, накнаде за коришћење
простора на јавној површини у пословне сврхе, нису предмет утврђивања.
Изузетно, на образложени захтев, Општинско веће може Инвеститора ослободити од
плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Бачка Топола, ако је
инвестиција од заједничког и општег интереса за локално становништво, којом би се активно
допринело развоју општине и задовољавала потреба грађана од непосредног интереса за живот и
рад."
Досадашњи ст. 7-10 постају ст. 9-12.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 434-61/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.
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На основу члана 48. став 2. и члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана 47. тачка 12.
Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019), Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Дејан Јерковић, дипл. економиста из Бачке Тополе, улица М. Тита број 74. разрешава се
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу
објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, са
даном 10.10.2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-90/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

203.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007 , 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) члана 48. став. 1. Одлуке о усклађивању
одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“ број 17/2016 и 14/2018) и члана 47. тачка 12. Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 02. септембра 2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА
1. Именује се ЈЕРКОВИЋ ДЕЈАН, дипл. економиста из Бачке Тополе, улица М. Тита број 74.
за директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола на
период од четири године, почев од 11.10.2021. године.
2. Ово Решење је коначно.
3. Именовано лице дужно је да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања овог
Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
4. Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
„Службеном листу општине Бачка Топола“, а Решење са образложењем објавити и на
интернет страници општине Бачка Топола.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 599. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

5. Решење доставити именованом лицу које је учествовало у поступку јавног конкурса.
Образложење
Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и
88/2019) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за
избор директора. Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова од којих је један
председник.
Скупштина општине Бачка Топола је донела Решење о образовању комисије за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола .
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка
Топола је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије“ број 53/2021 од 28.05.2021. године,
дневном листу „Дневник“ Нови Сад и „Magyar Szó” Нови Сад и на веб страни www.btopola.org.rs ,
с тим што се рок за подношење пријава рачунао од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Рок за подношење пријава је био 30 дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Србије“.
Комисија је размотрила пријаве кандидата по расписаном јавном конкурсу за директора
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола.
Поднете су две пријаве, али је једна закључком одбачена јер нису поднети сви потребни
докази. Друга поднета пријава је благовремена, потпуна и разумљива те је Комисија констатовала
да кандидат испуњава услове, и усвојила је списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак за именовање директора.
Изборни поступак је спроведен у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа.
Након провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у складу са Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа Комисија је дана 28.07.2021. године
објединила све одговоре и поднете доказе кандидата и сачинила Ранг листу кандидата за
именовање директора јавног предузећа и записник о изборном поступку.
Ранг листу кандидата за именовање директора заједно са записником о изборном поступку
Комисија је доставила Општинској управи на даљу надлежност.
На основу горе изложеног Општинска управа даје предлог акта о именовању Јерковић
Дејана за директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола на период од
четири године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-91/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.
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204.
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и
88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана 47. тачка 12. Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019), Скупштина општине Бачка Топола
на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“
БАЧКА ТОПОЛА
I
ДИАНИ ДОМАЊ ДУДАШ, дипл. економиста из Бачке Тополе, улица Ивана
Милутиновића 11., престаје мандат за директора Јавног предузећа за комунално стамбене
грађевинске делатности „КОМГРАД“ Бачка Топола са даном 10.10.2021.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-92/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

205.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007 , 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) члана 47. став 1. Одлуке о усклађивању
одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне стамбене грађевинске делатности „Комград“
Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 16/2021-пречишћен текст) и члана 47.
тачка 12. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ
СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“
БАЧКА ТОПОЛА
1. Именује се ДИАНА ДОМАЊ ДУДАШ, дипл. економиста из Бачке Тополе, улица Ивана
Милутиновића 11. за директора Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске
делатности „Комград“ Бачка Топола на период од четири године, почев од 11.10.2021.
године.
2. Ово Решење је коначно.
3. Именовано лице дужно је да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања овог
Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
4. Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
„Службеном листу општине Бачка Топола“, а Решење са образложењем објавити и на
интернет страници општине Бачка Топола.
5. Решење доставити именованом лицу које је учествовало у поступку јавног конкурса.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 601. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

Образложење
Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и
88/2019) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за
избор директора. Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова од којих је један
председник.
Скупштина општине Бачка Топола је донела Решење о образовању комисије за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола .
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за комунално стамбене
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола је објављен у “Службеном гласнику Републике
Србије“69/2021 од 09.07.2021. године, дневном листу „Дневник“ Нови Сад и „Magyar Szó” Нови
Сад и на веб страни www.btopola.org.rs , с тим што се рок за подношење пријава рачунао од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок за подношење пријава је био 30 дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Србије“.
Комисија је размотрила пријаве кандидата по расписаном јавном конкурсу за директора
Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола.
Поднета је једна пријава, пријава Диане Домањ Дудаш из Бачке Тополе. Комисија је у току
поступка утврдила, да је пријава благовремена, потпуна и разумљива, те је Комисија констатовала
да кандидат испуњава све услове из јавног огласа.
Изборни поступак је спроведен у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа.
Након провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у складу са Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа Комисија је дана 20.08.2021. године објединила
све одговоре и поднете доказе кандидата и сачинила Ранг листу кандидата за именовање директора
јавног предузећа и записник о изборном поступку.
Ранг листу кандидата за именовање директора заједно са записником о изборном поступку
Комисија је доставила Општинској управи на даљу надлежност.
На основу горе изложеног Општинска управа даје предлог акта о именовању Диане Домањ
Дудаш за директора Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“
Бачка Топола на период од четири године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-93/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 602. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

206.
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и
88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана 47. тачка 12. Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019), Скупштина општине Бачка Топола
на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА
ТОПОЛА
I
ДРАГАНИ ОГЊЕНОВИЋ, дипл. економиста из Бачке Тополе, Дравска 025., престаје
мандат за директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „ТРЖНИЦА“
Бачка Топола са даном 10.10.2021.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-94/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

207.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007 , 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) члана 47. став. 1. Одлуке о усклађивању
одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“
Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/2018, 14/2018 и 12/2018) и члана 47.
тачка 12. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА

1. Именује се ДРАГАНА ОГЊЕНОВИЋ, дипл. економиста из Бачке Тополе, Дравска 025. за
директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка
Топола на период од четири године, почев од 11.10.2021. године.
2. Ово Решење је коначно.
3. Именовано лице дужно је да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања овог
Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
4. Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
„Службеном листу општине Бачка Топола“, а Решење са образложењем објавити и на
интернет страници општине Бачка Топола.
5. Решење доставити именованом лицу које је учествовало у поступку јавног конкурса.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 603. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

Образложење
Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и
88/2019) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за
избор директора. Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова од којих је један
председник.
Скупштина општине Бачка Топола је донела Решење о образовању комисије за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола .
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање
услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола је објављен у “Службеном гласнику Републике
Србије“69/2021 од 09.07.2021. године, дневном листу „Дневник“ Нови Сад и „Magyar Szó” Нови
Сад и на веб страни www.btopola.org.rs , с тим што се рок за подношење пријава рачунао од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок за подношење пријава је био 30 дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Србије“.
Комисија је размотрила пријаве кандидата по расписаном јавном конкурсу за директора
Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола.
Поднета је једна пријава, пријава Драгане Огњеновић из Бачке Тополе. Комисија је у току
поступка утврдила, да је пријава благовремена, потпуна и разумљива, те је Комисија констатовала
да кандидат испуњава све услове из јавног огласа.
Изборни поступак је спроведен у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа.
Након провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у складу са Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа Комисија је дана 20.08.2021. године објединила
све одговоре и поднете доказе кандидата и сачинила Ранг листу кандидата за именовање директора
јавног предузећа и записник о изборном поступку.
Ранг листу кандидата за именовање директора заједно са записником о изборном поступку
Комисија је доставила Општинској управи на даљу надлежност.
На основу горе изложеног Општинска управа даје предлог акта о именовању Драгане
Огњеновић за директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“
Бачка Топола на период од четири године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-95/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 604. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

208.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2014- др. закон) и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 47.
тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 5/2019)
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
ДАНИЦА ВРЕКИЋ, дипломирани географ-туризмолог, из Бачког Соколца, Добропољска
бр. 5, разрешава се дужности директора Туристичке организације општине Бачка Топола са
18.09.2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-96/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

209.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2014- др. закон) и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 47.
тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 5/2019)
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
МАРИНА КРСМАНОВИЋ, професор географије, из Бачке Тополе, Дунавска бр. 3/4/14,
разрешава се функције заменика директора Туристичке организације општине Бачка Топола са
18.09.2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-97/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 605. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

210.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2014- др. закон) и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 47.
тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 5/2019)
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 2. септембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
МАРИНА КРСМАНОВИЋ, професор географије, из Бачке Тополе, Дунавска бр. 3/4/14,
именује се за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Бачка Топола са
19.09.2021. године а најдуже годину дана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-98/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

211.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласни РС", бр. 15/16 и 88/19)
и члана 47. став 1. тачка 10. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка
Топола", број 5/19), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 02. септембра
2021. године донела је

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2020. годину
Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом "Регионална депонија" д.о.о. Суботица
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити за 2020. годину Скупштине
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална
депонија" д.о.о. Суботица, број VIII/2021-17 од 29. јуна 2021. године.
2. Овај закључак се објављује у "Службеном листу општине Бачка Топола".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-30/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 606. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

212.
На основу члана 32. став 1. тачка 7 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) , члана 22 Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн.,
83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, и 86/2019-усклађени дин.изн.) и члана 29. став 1. и 47. тачка
8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 02. септембра 2021. године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПАЧИР ЗА ПЕРИОД ОД 01.12.2021 ДО 30.11.2031.

Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Пачир уводи се самодопринос за период од 01.12.2021.године до 30.11.2031. године на
примања грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Пачир.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу.
Члан 4.
Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Пачир у износу од
60.000.000,00 динара (на бази цена из 2020. године).
Члан 5.
Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке, распоређују се за следеће намене:
-

Пројекти за одржавање уличне расвете и трошкови електричне
енергије............................................................................................
Пројекти за реконструкцију и одржавање водоводне мреже............
Пројекти за одржавање дечијих игралишта и јавних
површина.........................................................................................
Остваривање програма самодоприноса и функционисање месне
заједнице..........................................................................................

40% (24.000.000,00) дин.
33% (19.800.000,00) дин.
2%

(1.200.000,00 ) дин.

25% (15.000.000,00) дин.

Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом
прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Пачир и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице
Пачир, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Пачир, а услови
коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса.
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Члан 7.
Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то:
-

-

2% на нето зараде односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патената, ауторских права и
техничких унапређења,
4% на приход од вршења самосталне делатности,
20 кг. жита по хектару обрадивог земљишта за власнике земљишта, по подацима
добијеним од Службе за катастар непокретности.
Цена се утврђује на основу просечне цене меркантилне пшенице у последња три месеца
претходне године одређена на Продуктној берзи у Новом Саду. Уколико цена на наведени
начин није утврђена исту утврђује Општинско веће за територију општине Бачка Топола.
1% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако пензионер самовољно потпише
писану изјаву.
Члан 8.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним
путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса
сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана.
Поступак утврђивања и наплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и наплату
јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.

Члан 10.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се на прописане уплатне рачуне при
Министарству финансија Републике Србије Управе за трезор, филијала Суботица, експозитура
Бачка Топола. Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и
наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.
Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима.
Члан 11.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 12.
Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси
Савет месне заједнице.
Члан 13.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су
председник Савета месне заједнице и његов заменик.
Члан 14.
Савет месне заједнице је дужан да поднесе писмени извештај о утрошку самодоприноса
збору грађана у свакој години.
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Члан 15.
Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава,
утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.
Члан 16.
На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн.,
95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, и 86/2019-усклађени дин.изн.).
Члан 17.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за период од 01.12.2021.
године до 30.11.2031. године, доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају или имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице
Пачир, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса, путем референдума
који ће се спровести од 28.10.2021. године до 07.11.2021. године и то на следећи начин:
-

У периоду од 28.10.2021. и 29.10.2021. године и од 01.11.2021. до 05.11.2021. године у
временском периоду од 8,00 до 14,00 сати у просторијама Месне заједнице у Пачиру (радни
дани) и
Дана 30.10.2021. и 31.10.2021. године и 06.11.2021. и 07.11.2021. године у временском
периоду од 8,00 до 19,00 сати у просторијама Месне заједнице у Пачиру (викенд).

Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 016-30/2021-II-01
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

213.
На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 47. Став 1. тачка 8. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топoла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 02.
септембра 2021. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР
Члан 1.
Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Пачир, ради изјашњавања грађана о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за период од
01.12.2021.-30.11.2031. године.
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Референдум ће се одржати у периоду од 28. октобра 2021. године до 07. новембра 2021.
године, у времену од 8,00 часова до 14,00 часова радним данима и од 8,00 часова до 19,00 часова
суботом и недељом у просторијама Месне заједнице у Пачиру, улица Лазе Костића бр.2.
Члан 2.
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем
тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина општине посебним решењем.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове :
-образује гласачки одбор,
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 4.
Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност
гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 014-5/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

214.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 47. тачка 8 Статута општине Бачка Топола
(«Службени лист општине Бачка Топла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници
одржаној дана 02. септембра 2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР ЗА ПЕРИОД
ОД 01.12.2021. ДО 30.11.2031. ГОДИНЕ
I
Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за период од 01.12.2021. до 30.11.2031. године (у
даљем тексту: Комисија)
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II
У Комисију се именују:
-за председника: Хелена Живановић, Пачир, Буњевачка 7,
-за члана: Бригита Нађ, Пачир, Бајска 35,
-за члана: Атила Биро, Пачир, Пролетерска 4.
III
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
-образује гласачки одбор
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са важећим прописима.
IV
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-99/2021-V
Дана: 02.09.2021. године
Бачка Топола

Заменик председника
Скупштине општине
Томик Нимрод, с.р.

215.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 26. став 4. Одлуке о буџету
општине Бачка Топола за 2021. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 33/2020 и
6/2021), председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
I
Овим Решењем извршен је пренос средстава, која се неће искористити за планиране расходе
и издатке до краја године у укупном износу од 400.000,00 динара на позицију 214. – Текућа
буџетска резерва, у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 5.1.-Општинска управа,
Програм 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009Текућа буџетска резерва, функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01.
II
Пренос средстава из става 1 овог Решења извршен је у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Главе 5.1.-Општинска управа, Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Пројекат: 1502-5405Суфинансирање ЕУ пројеката, функција 520, извор финансирања 01, економска класификација 511,
позиција 73-Учешће у суфинансирању ЕУ пројеката.
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III
Преносом средстава из тачке I не угрожавају се утврђени приоритети унутар буџета.
IV
Сходно члану 61. став 13. Закона о буџетском систему, пренета средства из тачке I у текућу
буџетску резерву, посебним решењем ће се распоредити на одговарајуће позиције.
V
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
Број: 400-32/2021-III-2
Дана: 20.08.2021.
Бачка Топола

Председник
Општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.

216.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 26. став 4. Одлуке о буџету
општине Бачка Топола за 2021. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 33/2020 и
6/2021), председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
I
Овим Решењем извршен је пренос средстава, која се неће искористити за планиране расходе
и издатке до краја године у укупном износу од 1.100.000,00 динара на позицију 214. – Текућа
буџетска резерва, у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 5.1.-Општинска управа,
Програм 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009Текућа буџетска резерва, функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01.
II
Пренос средстава из става 1 овог Решења извршен је у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Главе 5.1.-Општинска управа, према следећем:
-

Програм 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска активност: 1102-0002-Одржавање
јавних зелених површина, функција 520, извор финансирања 01, економска класификација
424, износ од 400.000,00 динара (са позиције 46-Одржавање плаже на језеру, износ од
200.000,00 динара и са позиције 47-Одржавање јавних зелених површина-Сеча грања, износ
од 200.000,00 динара);

-

Програм: 3–ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, Пројекат: 1501-4301 – Јавни радови,
функција 412, извор финансирања 01, економска класификација 423, износ од 700.000,00
динара (позиција 67-Јавни радови).
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III
Преносом средстава из тачке I не угрожавају се утврђени приоритети унутар буџета.
IV
Сходно члану 61. став 13. Закона о буџетском систему, пренета средства из тачке I у текућу
буџетску резерву, посебним решењем ће се распоредити на одговарајуће позиције.
V
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
Број: 400-32/2021-III-3
Дана: 20.08.2021.
Бачка Топола

Председник
Општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.

217.
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,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 11. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за
2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 33/2020 и 6/2021), Председник
општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину Раздео 5.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција
112, економска класификација 499, извор финансирања 01, (позиција 214. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 400.000,00 динара за
финансирање изградње ауто кампа у Бачкој Тополи.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1. – Општинска управа, Програм 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Пројекат: 1502-5406 –
Изградња ауто кампа, функција 520, извор финансирања 01, економска класификација 511
(позиција 74-Зграде и грађевински објекти).
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
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V
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
-Председник општинеБрој: 400-7/2021-III-8
Дана: 23.08.2021.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.

218.
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,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 11. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за
2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 33/2020 и 6/2021), Председник
општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину Раздео 5.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција
112, економска класификација 499, извор финансирања 01, (позиција 214. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 1.100.000,00 динара за
финансирање трошкова одржавања чистоће на површинама јавне намене.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1. – Општинска управа, Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска
активност: 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, функција 510, извор финансирања 01,
економска класификација 423 (позиција 45-Одржавање чистоће на површинама јавне намене паркова).
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
V
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
-Председник општинеБрој: 400-7/2021-III-9
Дана: 23.08.2021.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.
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219.
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 3182019, 72/2019 и 149/2020) и члана 26. став 3. Одлуке о буџету
општине Бачка Топола за 2021. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 33/2020 и
6/2021), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 20.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину у Разделу 5.- ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, према следећем:
-

у оквиру Програма 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Пројекат 1102-5202-Капитално
одржавање и реконструкција водоводне мреже у насељу Ново Орахово,
Код функционалне класификације 160, економска класификација 511, извор финансирања
01, (позиција 60-Зграде и грађевински објекти), планирани износ од 1.571.831,00 динара
умањује се за износ од 50.000,00 динара, те износи 1.521.831,00 динара,
Код функционалне класификације 620, економска класификација 511, извор финансирања
13, (позиција 60.1-Зграде и грађевински објекти), износ од 2.528.169,00 динара умањује се
за износ од 250.000,00 динара, те износи 2.278.169,00 динара;

-

У
оквиру
Програма:7-ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА, Пројекат 0701-5707 – Одржавање локалних путева, крпљење
ударних рупа и одржавање тротоара,
- Код функционалне класификације 160, економска класификација 424, извор финансирања
01, (позиција 110 – Специјализоване услуге), износ од 1.500.000,00 динара увећава се за
износ од 50.000,00 динара, те износи 1.550.000,00 динара,
- Код функционалне класификације 620, економска класификација 424, извор финансирања
13, (новоотворена позиција 110.1-Специјализоване услуге), планирају се средства у износу
од 250.000,00 динара.

II
Неопходност промене апропријација из тачке I овог Решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима за Пројекат 0701-5707.
III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије.
IV
Ово Решење се објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-20/2021-III-5
Дана: 25.08.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације
дана 25.08.2021. године.
Председник
општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 615. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

220.
На основу члана 60. ст. 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени
гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. Закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 8. став 2.
Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 6/2021) и члана 68. став 1. тачка 2) Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019), Општинско веће, на седници одржаној дана
01. септембра 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА
Члан 1.
У Решењу о одређивању аутобуских стајалишта („Службени лист општине Бачка Топола“,
бр. 8/2021), у члану 4. став 1. после тачке 1) додаје се нова тачка 2) која гласи: „Основна школа
Никола Тесла“.
Досадашње тач. 3)-18) постају тач. 4)-19).
У ставу 4. после тачке 1) додаје се нова тачка 2) која гласи:
„Основна школа Никола Тесла“.
Досадашње тач. 3)-8) постају тач. 4)-9).
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
ОПШТИНA БАЧКА ТОПОЛА
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Број: 344-16/2021-V
Дана: 01.09.2021.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.

221.
На основу члана 64. став 1. тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“ број 5/2019), Председник општине Бачка Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ДОДЕЛЕ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
У тачки I Решења о образовању Комисије за спровођење програма доделе бесповратних
средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину
(„Службени лист општине Бачка Топола, број 20/2021), додају се:
подтачка 6. која гласи: „6. Оршоља Пашти, дипл. економиста, начелник Одељења за
утврђивање и наплату јавних прихода – за члана“ и
подтачка 7. која гласи: „7. Халгато Имре, дипл. инж. грађевинарства – за члана“.
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II
У тачки II Решења о образовању Комисије за спровођење програма доделе бесповратних
средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину,
додаје се алинеја 5. која гласи:
„процени тржишну вредност предметне непокретности“.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Председник општине
Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-89/2021-V
Дана: 20.08.2021.
Бачка Топола
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о делимичном преносу оснивачких права над Домом културе
општине Бачка Топола

595

200.

Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту

596

201.

Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на
територији општине Бачка Топола

597

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне
потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола

598

Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко
планирање и уређење Бачка Топола

598

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за комуналне
стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола

600

Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне стамбене
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола

600

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола

602

Решење о именовању директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола

602

Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Бачка
Топола

604

Решење о разрешењу заменика директора Туристичке организације општине
Бачка Топола

604

Решење о именовању вршиоца
организације општине Бачка Топола

605

199.

202.

203.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

дужности

директора

Туристичке

Закључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2020.
годину Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" д.о.о. Суботица

605

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Пачир за период од 01.12.2021 до 30.11.2031.

606

213.

Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Пачир

608

214.

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради
изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир
за период од 01.12.2021. до 30.11.2031. године

609

Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву

610

212.

215.

Број 22.

02.09.2021.

СТРАНА 618. OLDAL

2021.09.02.

22. szám

216.

Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву

611

217.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

612

218.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

613

219.

Решење о промени апропријације

614

220.

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању аутобуских
стајалишта

615

Решење о допуни Решења о образовању комисије за спровођење програма
доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на
територији Републике Србије за 2021. годину

615

221.

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2021. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

