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52.  
 

 На основу члана 44. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
9/2002 и 87/2002), члана 30. тачка 7. и 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 9/2002 и 33/2004) и члана 33. тачка 8., 9. и 10. Статута општине Бачка 

Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 
14/2004), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 7. јула 2005. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА СУФИНАСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1.  

 

 Скупштина општине Бачка Топола (у даљем тексту: Оснивач) оснива Фонд за суфинасирање 

развојних пројеката општине Бачка Топола (у даљем тексту: Фонд).  
 

Члан 2. 

 
  Фонд се оснива у циљу суфинансирања развојних пројеката Општине, месних заједница, 

установа и невладиних организација са територије општине Бачка Топола, на основу средстава 

одобрених путем конкурса од стране међународних организација које одређују структуру, услове и 
динамику њиховог финансирања. 

 

Члан 3. 

 
 Фонд се оснива на неодређено време. 

 Фонд послује под пословним именом: Фонд за суфинансирање развојних пројеката општине 

Бачка Топола. 
 Седиште Фонда је у Бачкој Тополи, ул. М. Тита бр. 30. 

 

Члан 4. 
 

 Фонд има својство правног лица. 

 Фонд се уписује у регистар фондова који се води код надлежне агенције.  

 
Члан 5. 

 

 Фонд послује средствима која се обезбеђују из буџетских средстава општине Бачка Топола, 
средстава међународних организација и других извора. 

 

Члан 6. 

 
 Фонд обавља следеће послове: 

 - прикупља средства за суфинансирања развојних пројеката, 

 - доноси финансијски план и програм рада Фонда уз сагласност Оснивача, 
 - усваја завршни рачун Фонда уз сагласност Оснивача, 

 - подноси годишњи извештај о раду Оснивачу,  

 - доноси Статут Фонда уз сагласност Оснивача. 
 Поред наведених послова обавља и друге послове и задатке уз сагласност Оснивача. 

 

Члан 7. 

 
 Фондом управља Оснивач на начин прописан Законом, овом Одлуком и Статутом Фонда. 

 Органи Фонда су: Управни одбор и Надзорни одбор.  
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Члан 8. 

 
 Управни одбор је орган управљања Фондом кога именује и разрешава Оснивач, на предлог 

председника општине.  

 Управни одбор броји 5 чланова од којих су три из реда представника Оснивача и два из реда 

стручњака економске струке. 
 Чланови Управног одбора именују се на мандатни период од четири године. 

 

Члан 9. 
 

 Управни одбор одлучује о: 

 - организацији рада и извршавању послова Фонда, 

 - плановима и програмима рада Фонда,  
 - финансијском плану и завршном рачуну, 

 - расподели средстава за суфинансирање развојних пројеката,  

 - доноси Статут и друге опште акте Фонда,  
 - доноси пословник о свом раду. 

 Поред наведених послова обавља и друге послове утврђене Законом, актима Оснивача и 

Статутом Фонда. 
 

Члан 10. 

 

 Управни одбор има председника који заступа и представља Фонд. 
 Председник Управног одбора бира се из реда чланова Управног одбора који су 

представници Оснивача.  

 Права и дужности председника Управног одбора се ближе уређују Статутом Фонда и 
другим актима у складу са Законом.  

 

Члан 11. 
 

 Надзорни одбор је надзорни орган Фонда кога именује и разрешава Оснивач, на предлог 

председника општине 

 Надзорни одбор броји 3 члана од којих су два из реда представника Оснивача и један из реда 
стручњака економске струке. 

 Чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од четири године. 

 
Члан 12. 

 

 Надзорни одбор : 

 - врши надзор над пословањем Фонда, 
 - указује на евентуалне пропусте у раду Управног одбора Фонда, 

 - једном годишње обавештава Оснивача о пословању Фонда, 

 - доноси пословник о свом раду. 
 Поред наведених послова обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Фонда. 

 

Члан 13. 
 

 Надзорни одбор Фонда има председника који се бира из реда чланова Надзорног одбора који 

су представници Оснивача. 

Члан 14. 
 

 Административно-стручне, правне и финансијске послове за потребе Фонда обављају 

надлежни органи Општинске управе. 
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Члан 15. 

 

 Посебан друштвени интерес у пословању Фонда Оснивач остварује: 
 - давањем сагласности на Статут Фонда односно измене и допуне његових одредаба, 

 - избором Управног и Надзорног одбора Фонда и именовањем њених председника, и 

 - на други начин утврђен Законом и одлукама Оснивача. 

 
Члан 16. 

 

 Статутом и другим општим актима уредиће се остала питања у складу са овом Одлуком, 
другим актима Оснивача и Законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 17. 

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

Бачка Топола''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 025-3/2005-I Заменик председника 

Дана: 07.07.2005.  Скупштине општине 

Бачка Топола  Хашка Лајош с.р., 

 
53.  

 

 На основу члана 5. Одлуке о оснивању признања «Про урбе» («Сл. лист општине Б.Топола» 
број 10/2001 и 2/2005) и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 

Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004), Скупштина општине Б.Топола, на 

седници одржаној дана 7. јула 2005. године доноси 
 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА «ПРО УРБЕ» У 2005. ГОДИНИ 

 

I 
 

 Додељује се признање «Про урбе» у 2005. години следећим физичким лицима: 

 

 1. Милану Остојићу, протопрезвитеру Српске православне цркве Епархија Бачка, 
 2. Киш Анталу, сениору Реформатске црквене општине у пензији из Старе Моравице 

 3. Егри Јожефу из Бачке Тополе 

 
II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 17-3/2005-I Заменик председника 

Дана: 07.07.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола Хашка Лајош, с.р. 
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54. 

 

 На основу члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине 
Бачка Топола'', број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана  7. јула 2005. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 

 

Овом одлуком (у даљем тексту: Одлука) уређују се услови и начин остваривања права на 
стипендију студената, на територији општине Бачка Топола. 

 

Члан 2. 
 

Право на стипендију има студент: 

- са пребивалиштем на територији општине Бачка Топола најмање 2 (две) године пре 
подношења захтева, 

- са просечном оценом изнад 7,00 ако студира у Србији и Црној Гори односно изнад 3,00 ако 

студира у иностранству, 

- држављанин Србије и Црне Горе, 
- од II до VI године студија на територији Србије и Црне Горе или у иностранству, 

- ако студира на факултету или вишој школи који је уписан код Министарства просвете 

Републике Србије, а ако студира у иностранству на међународно признатом факултету или вишој 
школи чије дипломе се могу нострификовати на факултету или вишој школи у Србији и Црној Гори. 

Студенти који студирају дефицитарне струке имају право на стипендију и ако им је просечна 

оцена мања од оне прописане у алинеји два овог члана. 
 

Члан 3. 

 

 Право на стипендију не остварује студент: 
- који има статус апсолвента, осим ако је дефицитаран кадар 

- који је у радном односу или 

- ако обнавља актуелну годину. 
 

Члан 4. 

 

 Студент остварује право на стипендију за једну школску годину на основу конкурса, а у 
складу са Правилником о додели стипендија који доноси Председник општине.  

 Конкурс расписује надлежно одељење Општинске управе за образовање сваке године 

најкасније 30 дана пре почетка школске године. 
 Конкурс се објављује у средствима јавног информисања. 

 Уз захтев за доделу стипендије прилажу се следећи документи: 

1. оверена фотокопија личне карте студента, 
2. оригинално уверење о упису на факултет или вишу школу, 

3. уверење о просечној оцени положених испита. 

Одлуку о остваривању права на доделу стипендије студентима из чл. 2. ове Одлуке доноси 

Председник општине на предлог надлежног Одељења Општинске управе за образовање. 
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Члан 5. 

 
 Комисију за доделу стипендија (у даљем тексту: Комисија) именује Председник општине на 

предлог Општинског већа .  

 Комисија има председника и 4 (четири) члана. 

Чланови Комисије се именују из реда чланова Општинског већа, Националне службе за 
запошљавање и радника Општинске управе. 

 

Члан 6. 
 

 Председник општине на предлог Комисије одређује дефицитарне струке за сваку школску 

годину и оне имају предност код рангирања под истим условима. 

 Комисија у зависности од расположивих средстава предвиђених у буџету општине за ове 
намене, на основу ранг листе утврђује висину стипендије студентима из члана 2. ове Одлуке.  

 

Члан 7. 
 

Стипендија се исплаћује студенту за сваку школску годину у 9 једнаких месечних рата, 

месечно најкасније до 20. у месецу.  
 

Члан 8. 

 

Средства за стипендије обезбеђују се у буџету општине Бачка Топола. 
 

 

Члан 9. 
 

Студент – корисник стипендије закључује уговор о стипендирању са даваоцем стипендије, 

којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, најкасније 15 дана од дана истицања ранг листе. 
 Правилником ће се посебно уредити питања везана за дефинисање дефицитарних струка, 

као и обавеза стипендираних студената да на раду на територији општине проведу одређено време.  

Корисник стипендије нема право на регресирање трошкова превоза студената у међумесном 

саобраћају. 
 

 

Члан 10. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о стипендирању 

студената са територије општине Бачка Топола (''Сл. Лист општине Бачка Топола'', број 12/2002, 

1/2004). 
 

Члан 11. 

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

Бачка Топола''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Заменик председника 

Број: 67-7/2005-I Скупштине општине 

Дана: 07.07.2005. Хашка Лајош с.р., 
Бачка Топола 
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55. 

 
 На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, број 9/2002, 33/2004 и 
135/2004), и чл. 21. и 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», 

број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004), Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 7. jула 2005. године утврдила је: 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА 

ЗА ПЕРИОД  ОД 01.10.2005.-30.09.2012 ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
 

 Уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Бачка Топола у новцу за период од 

1.10.2005.-30.09.2012. године. 
 

Члан 2. 

 

 Укупна висина средства самодоприноса која се прикупљају износи  182.000.000,00 динара на 
дан ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 3. 
 

 Средства самодоприноса употребиће се за следеће намене: 

                        Дин 

I. ОПШТА НАМЕНА                                   7.280.000 
1. Учешће у торшковима сахрањивања грађана     

  

II. КОМУНАЛНА НАМЕНА                       111.020.000 

1. Путеви и тротоари        45.500.000 

- учешће у изградњи и одржавању коловозне мреже и тротоара,  

- учешће у поправци ударних рупа од 1000-2000 м
2 
годишње као и 

одржавање постојеће уличне мреже локалног ранга, 
 

- учешће у проширењу или изградњи коловоза у улицама дужине 2600 м 

по потребама, 

 

- учешће у изградњи коловоза у улици Плитвичка 600 м пута,  
- учешће у трошковима одржавања и изградње путева   

- учешће у трошковима одржавања и изградње путева унутар гробља и 

одржавање капела, 

 

- учешће у изградњи бициклистичких стаза, тротоара и шеталишта  

  

2.  Учешће у оплемењивању градских простора, 7.280.000 
- учешће у одржавању паркова и тргова у граду  

  

3. Учешће у уређивању и одржавању обале језера поред Зобнатице 5.460.000 

  

4. Водоснабдевање                         23.660.000 

    -  учешће у финансирању пројеката изградње и одржавању разводне 

мреже градског водовода, 

 

    -  учешће у решавању проблема мреже микроводних заједница,  

    -  учешће у трошковима бушења бунара и трошковима прикључивања 

бунара на градски вод, 

 

    -  учешће у изградњи фабрике воде,  
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5. Канализација 23.660.000 

    - учешће у финансирању пројеката изградње уличне канализационе 

мреже, 

 

    - учешће у решавању проблема отворених јаркова за одвод 

атмосферске и подземне воде, 

 

  

6. Јавна расвета 5.460.000 
- учешће у одржавању јавне расвете дуж улица Раде Кончара, Маршала 

Тита и Петефи бригаде, 

 

  

III. ОБРАЗОВАЊЕ  14.560.000 

1. Учешће у одржавању објеката средњих школа  

   - МТШ “Шинкович Јожеф” 1.820.000 

   - Гимназија “Доситеј Обрадовић” 1.820.000 
   - Пољопривредна школа 1.820.000 

  

2. Учешће у одржавању објеката основних школа   
   - ОШ  ”Чаки Лајош”  2.730.000 

   - ОШ ”Никола Тесла”  2.730.000 

  

3. Учешће у одржавању објекта предшколске установе “Бамби” 2.730.000 

  

4. Учешће у одржавању објеката музичке школе  910.000 

  

IV.  ЗДРАВСТВО  5.460.000 

- учешће у одржавању објеката Дома Здравља др. "Хаџи Јанош" у Бачкој 

Тополи 
 

- учешће у опремању службе хитне медицинске помоћи у  Бачкој Тополи  

  

V. КУЛТУРА  9.100.000 

- учешће у финансирању одржавања и проширења старе сале Дома 

културе 

3.640.000 

- учешће у одржавању објекта Библиотеке у Бачкој Тополи 2.730.000 

- Одржавање објеката КУД-ова 1.365.000 
- помоћ, развој аматеризма путем "КУД"-ова 1.365.000 

VI.  СПОРТ   9.100.000 

- учешће у одржавању спортских објеката у Бачкој Тополи 3.640.000 
- учешће у трошковима функционисања организације за спорт, 

рекреацију и одмор 

1.820.000 

- учешће за развој аматеризма путем спортских клубова 3.640.000 

  

VII.  ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3.640.000 

- учешће у одржавању објекта римокатоличке цркве   2.420.600 

- учешће у одржавању објеката православне цркве            1.219.400 
  

VIII.  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  18.200.000 

- трошкови функционисања Месне заједнице Бачка Топола 10.920.000 
- трошкови одржавања домова у власништву Месне Заједница 7.280.000 
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IX.  ЦИВИЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ                                                  1.820.000 

- учешће у трошковима функционисања цивилних организација основаних у 
Месној заједници Бачка Топола 

1.120.000 

- учешће у одржавању објеката цивилних организација 7.000.000 

  

X.  ИНФОРМИСАЊЕ                                                    1.820.000 

- учествовање у трошковима информисања грађана о активностима Месне 

заједнице Бачка Топола 
 

УКУПНА СРЕДСТВА: 182.000.000 

  
 

Члан 4. 

 
 Средства намењена за учешће у трошковима сахрањивања грађана из члана 3. тачка I ове 

Одлуке користиће се у складу са Правилником о коришћењу средстава за покривање трошкова 

сахране Скупштине Месне заједнице Б. Топола. 

 
Члан 5.  

 

 Обавезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Бачка Топола као и грађани који имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Бачка 

Топола, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.  

 
Члан 6. 

 

 Основица за утврђивање самодоприноса за обвезнике из члана 5. ове одлуке је: 

  
1./  зарада (плата) запослених по стопи од 3 %  

 

 2./ приход од самосталне делатности на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са 
законом који уређује порез на доходак грађана, по стопи од 3 % 

 

 3./ приход од пољопривреде по стопи од 10 % 
 

 4./ вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу са законом који уређује 

порез на имовину. 

 
Члан 7. 

 

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

Члан 8. 

. 

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова 
за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 
Члан 9. 

 

Новчана средства која се прикупљају на основу ове Одлуке уплаћују се на рачун Месне 
заједнице Бачка Топола. 

Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству.  
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Члан 10. 

 

Средства самодоприноса се користе у складу са финансијским планом, који се доноси за 
сваку годину. 

 

Члан 11. 

 

Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 
предсдник Скупштине, председник Савета Месне зајденице и секретар Месне заједнице. 

 

Члан 12. 

 

Скупштина Месне заједнице подноси извештај о утрошку средстава самодоприноса 
зборовима грађана сваке самоуправне јединице једном годишње. 

 

Члан 13. 

 

Средства која се остваре из самодопиноса, изнад планираних средстава, утрошиће се на 
основу Одлуке Скупштине Месна заједнице у оквиру програма, из  члана 3.  ове Одлуке. 

 

Члан 14. 

 

 Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка Топола за период 
1.10.2005. – 30.09.2012. године доносе пунолетни грађани личним изјашњавањем уз потпис. 

 Лично изјашњавање уз потпис се спроводи од 16-26. септембра 2005. године 

 

Члан 15. 

 

 Одлука о увођењу самодоприноса се сматра донетом, када се за њу изјасни већина од 
укупног броја пунолетних грађана. 

 Одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

Члан 16. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-14/2005-I Заменик председника 

Дана: 07.07.2005.  Скупштине општине  

Бачка Топола  Хашка Лајош с.р., 
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56. 

 

 На основу члана 30. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 9/2002 и 33/2004), члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бачка 

Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 3/2005) и члана 33. тачка 10. Статута општине 
Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 

и 14/2004), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 7. јула 2005. године доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 У Управни одбор Туристичке организације општине Бачка Топола на мандатни период од 4 
године именују се: 

 

-из реда оснивача: 

1. Ђери Лукреција из Бачке Тополе, ул. Ивана Милутиновића 6 - за председника, 

2. Правда Ирен из Бачке Тополе, ул. Моша Пијаде 3. - за члана, 

3. Бирман Андор из Бачке Тополе, ул. Партизанска 56 - за члана, 

 

-из реда туристичких предузећа, предузетника и физичких лица која су по закону обвезници 
боравишне таксе: 

4. Жељко Бачић из Малог Београда, ул. М. Тита 1. - за члана. 

 

II 

 

 У Надзорни одбор Туристичке оргранизације општине Бачка Топола на манадатни период 

од 4 године именују се: 

 

-из реда оснивача: 

1. Леринц Ева из Бачке Тополе, ул. Дурмиторска бр. 29. - за председника, 

2. Јасмина Зимоњић из Бачке Тополе, ул. Арањ Јаноша бр. 58 - за члана, 

 

III 

 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-38/2005-I Заменик председника 

Дана: 07.07.2005.  Скупштине општине 

Бачка Топола  Хашка Лајош с.р., 
 



Број 5. 07.07.2005. СТРАНА     OLDAL 2005.07.07.  5. szám 

 

   81.  

57. 

 

На основу одредаба члана 3. и 19. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", 
број 37/88) и одредби Правилника о спровођења посебних мера заштите од пожара у пољопривреди 

("Службени гласник СРС", број 27/84),  одредаба члана 33. Статута општине Бачка Топола 

("Службени лист општине Бачка Топола", број 6/2002, 10/2002 ,12/2002, 4/3003, 3/2004 и 14/2004)  

Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана 7. јула 2005.  године донео је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ЖЕТВЕНИХ РАДОВА, 

КАО И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ВРЕМЕ ЖЕТВЕ СТРНИХ УСЕВА  

РОДА 2005 .ГОДИНЕ  
 

I 

 
 Ради заштите стрних усева од пожара у пољопривредним предузећима, земљорадничким 

задругама на територији општине Бачка Топола образује се Општински штаб за спровођење мера  

заштите од пожара у време жетве стрних усева рода 2005. године. (у даљем тексту: Штаб). 

 
II 

 

 За чланове штаба именују се: 
1. Мајлат Бела , члан Општинског већа Бачке Тополе -  за председника 

2. Вркић Бојан , командир ватрогасне јединице Б.Топола -  за заменика 

3. Вукосављевић Живојин, Завод за унапређење пољопривреде за члана 

4. Траживук Сава,инспектор заштите од пожара МУП  Суботица за члана 
5. Јањушевић Бранислав, референт ППЗ А.Д, Зобнатица  за члана  

6. Мајор Имре,референт ппз Житко за члана 

7. Фараго Лајош , представник индив. пољ. произвођача за члана  
8.  Стеван Молдован, ПП “Криваја” за члана 

9.  Чамбор Геза , ПП “Победа” за члана 

10.  Остојић Бошко, ПТК “Панонија” за члана 
11. Раичевић Андрија, ДД “Зобнатица” за члана 

12. Куруц Тибор, ПИК “Моравица”, за члана 

13. Шомођи Шандор, ЗЗ “Моравица”, за члана 

14.  Долмагић Муса, ДД”Орахово” за члана 
15. Каћански Милорад, ПП “Бајша” за члана 

16. Саша Јањић, ДД “Дожа Ђерђ” за члана 

17.  Вукотић Јован  , ДД “Житко” за члана 
18. Булатовић Радомир, ДДОР “Нови Сад” за члана 

19. Петковић Милимир, ПП “Његошево” за члана 

20. Баби Лајош, ЗЗ “Бачка” за члана 
21. Човић Дане, ДД “Агробачка” за члана 

22. Вучковић Слободан, Општинска управа за члана. 

 

III 
 

Задатак и дужности Штаба  су следеће: 

 - да организује и координира жетвене радове на територији општине Бачка Топола,  
 - да прикупља податке о жетвеним површинама, 

 - да сагледава укупне смештајне капацитете на територији општине,  

 - да организује спровођење прописаних мера заштите од пожара , 

- да одреди и друге мере заштите за подручје Општине ако сматра да прописане мере   нису 
довољне, 

- да донесе План заштите од пожара за време сазревања и жетве стрних усева, 
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- да организује стално дежурство у ватрогасним јединицама, 

- да организује осматрачку службу на за то погодним местима, 

- да организује пољочуварску службу на подручјима где се сматра да исту треба 
организовати, 

- да организује службу везе и обавештења, 

- да организује контролу спровођења прописаних и  наложених мера заштите од пожара, 

- да обавештава пољопривредне произвођаче и грађане у месним заједницама путем 
средстава јавног информисања о мерама заштите од пожара које ће се спроводити у време кампање 

жетве, 

- да након завршетка жетвених радова изврши анализу рада Штаба успешности спровођења 
превентивних мера и уочених пропуста у раду. 

 

IV 

 
Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу Општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  02-29/2005-IV Заменик председника 

Дана:  07.07.2005. Скупштине општине 
Бачка Топола Хашка Лајош с.р.,  

 

58. 

 
На основу члана 101. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) председник општине Бачка Топола 

дана 30.05.2005. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

У Решењу о образовању и именовању Комисије за популациону политику општине Бачка 

Топола  број :9-7/2001 од 14.12.2001. године, у тачки II. тачке 1. и 2. се мењају и гласе:  

« 1. Др. Наместовски Золтан - гинеколог-за председника, 
   2. Дудаш Росана-дипл.соц.радник - за члана». 

 

II 
 

У тачки IV решења уместо текста: «Извршног одбора» треба да стоји: «општине Бачка 

Топола». 

III 
 

У тачки V решења уместо текста: «Извршном одбору Скупштине општине» треба да стоји 

:»Председнику општине Бачка Топола». 
 

IV 

 
Oво решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-28/2005 

Дана: 30.05.2005. године  Председник општине 

Бачка Топола  Баби Атила с.р., 
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59. 

 

 На основу члана 101. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 3/2004 и 14/2004) и члана 4. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола» број 3/2005) Председник 

општине Бачка Топола дана 1. јуна 2005. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ  РЕШЕЊА ЗАШТИТНОГ   

ЗНАКА-ЛОГО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА   

И  ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

I 
 

 Образује се Комисија за израду идејног решења заштитног знака-лого Туристичке 

организације општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 

 
 У Комисију се именују: 

1. Коцан Ласло – за председника 

2. Пеновац Ендре – за члана 

3. Валентина Миљановић – за члана 
 

III. 

 
 Комисија је дужна да: 

- прегледа све пристигле пријаве које су потпуне и благовремене и вреднује исте,  

- сачини предлог Председнику Општине за израду идејног решења заштитног знака. 
 

IV 

 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-27/2005-I Председник општине 

Дана: 1.06.2005. Баби Атила с.р., 

Бачка Топола 
 

60. 

 
На основу члана 2. Одлуке о изради Локалног еколошког акционог плана општине Бачка 

Топола (« Службени лист општине Бачка Топола» број 14/2004) и члана 50. тачка 8. Статута 

општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 
12/2002,4/2003, 3/2004 и 14/2004) Председник општине Бачка Топола дана 01.07.2005. године , 

донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ  ЛЕАП  КООРДИНАТОРА 
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   84.  

 

I 

 
 ПЕВЕЦ АЛЕКСАНДРА запослена у Општинској управи Бачка Топола на радном месту  

вишег стручног сарадника за послове пољопривреде и инспекторa за заштиту животне средине 

именује се за општинског ЛЕАП координатора почев од 01.јула 2005. године. 

 
II 

 

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

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број : 02-36/2005-III Председник општине 

Дана : 01.07.2005. године                                                      Баби Атила, с.р. 

                                                                                               
 

61. 

 
На основу члана 2. Одлуке о изради Локалног еколошког акционог плана општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топола « број 14/2004) и члана 48 и 50. тачка 8 Статута 

општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 

4/2003 и 3/2004 и 14/2004) Председник општине Бачка Топола дана 01.07.2005. године , донео је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

O ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 

КОЈЕ ЋЕ КООРДИНИРАТИ ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ 

 АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА, И ИМЕНОНОВАЊЕ 

ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 

 
I 

 

 У Решењу о образовању Координационог тела које ће координирати израду Локалног 
еколошког акционог плана општине Бачка Топола, и именовању њених чланова број : 02-89/2004-IV 

од 01.12.2004.године у тачки I  тачка 7 бришу се речи «-општински ЛЕАП координатор», а после 

тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи : « ПЕВЕЦ АЛЕКСАНДРА  виши стручни сарадник за послове 

пољопривреде и инспектор за заштиту животне средине-општински ЛЕАП координатор. 
 

II 

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

 

 
 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-35/2005-III 
Дана : 01.07.2005. год.                                                                            Председник општине 

Бачка Топола                                                                                  Баби Атила, с.р. 
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   85.  

62. 

 

 На основу члана 2. Одлуке о приступању изради Локалног еколошког акционог плана за 
општину Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 14/2004) и тачке II Решења о 

образовању Координационог тела које ће координирати израду Локалног еколошког акционог плана 

општине Бачка Топола, и именовање његових чланова, Координационо тело које ће координирати 

израду Локалног еколошког акционог плана општине Бачка Топола, доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О  ИЗМЕНИ  И  ДОПУНИ  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И 

ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 
 

I 

 
 У Решењу о образовању радне групе за израду Локалног еколошког акционог плана 

општине Бачка Топола и именовању њених чланова број : 02-99/2004 од 07.12.2004. године у тачки I 

тачка 6. бришу се речи :»-општински ЛЕАП координатор», а после тачке 17. додаје се тачка 18. која 
гласи :»ПЕВЕЦ АЛЕКСАНДРА виши стручни сарадник за послове пољопривреде и инспектор за 

заштиту животне средине-општински ЛЕАП координатор». 

 

II 
 

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

 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО 

КОЈЕ ЋЕ КООРДИНИРАТИ ИЗРАДУ 
ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-34/2005-III Председник 

Дана: 01.07.2005. год. Координационог тела                                                          
Бачка Топола                                                                    Дане Дозет, с.р. 

                                                                                                    
 

 

Ред. 
бр. 

С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

52. Одлука о оснивању Фонда за суфинансирање развојних пројеката општине 

Бачка Топола 71. 
   

53. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2005. години 73. 

   
54. Одлука о стипендирању студената са територије општине Бачка Топола 74. 

   

55. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Бачка Топола за период од 01.10.2005-30.09.2012 године 76. 
   

56. Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора 

Туристичке организације општине Бачка Топола 80. 
   

57. Решење о образовању Општинског штаба за координацију жетвених радова, 

као и заштиту од пожара у време жетве стрних усева рода 2005. године 81. 
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   86.  

   

58. Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за 

популациону политику Општине Бачка Топола 82. 
   

59. Решење о образовању Комисије за израду идејног решења заштитног 

знака-лого Tуристичке организације општине Бачка Топола и именовању 

њених чланова 83. 
   

60. Решење о именовању Општинског ЛЕАП координатора 83. 

   
61. Решење о измени и допуни Решења о образовању Координационог тела које 

ће координирати израду локалног еколошког акционог плана општине 

Бачка Топола, и именовање његових чланова 84. 

   
62. Решење о измени и допуни Решења о образовању радне групе за израду 

локалног еколошког акционог плана општине Бачка Топола и именовању 

њених чланова 85. 
 

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

Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2005. 

годину износи 6.900,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 

 


