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107.  
 

На основу члана 18. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 101. став 1. Статута општине Бачка Топола (''Сл. лист 
општине Бачка Топола'', број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина 
општине Бачка Топола на седници одржаној дана  29. новембра 2007. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

У ВЕЗИ СА ШТЕТОМ КОЈА ЈЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 
НАСТАЛА УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – СУШЕ 

 
I 
 

 Скупштина општине Бачка Топола утврђује да је услед елементарне непогоде – суше која је 
задесила подручје општине Бачка Топола током јула и августа 2007. године на 54206 ха засејане 
површине дошло је до штете већег обима, која према Извештају Комисије за утврђивање настале 
штете од елементарне непогоде-суше Општине Бачка Топола број: 02-33/07 од 10. септембра 2007.г. 
износи укупно 2.257.774.015 динара. 
 

II 
 

 Скупштина општине Бачка Топола тражи од Владе Републике Србије да сходно Закону о 
коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода пружи помоћ Општини Бачка 
Топола у санацији штете већег обима наведене у тачци I. овог Закључка насталог елементарном 
непогодом-сушом, одобрењем беcповратних средстава из Фонда за санацију и заштиту од 
елементарних непогода или из других извора за реализацију сетвеног плана за 2008.годину. 

 
III 

 

 Скупштина општине Бачка Топола тражи од Владе Републике Србије и од Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводина да својим мерама обезбеди односно омогући: 
 - да се на подручју које је задесила елементарна непогода-суша обвезници ослободе обавезе 
плаћања накнаде за одводњавање за  IV квартал 2007. године и за целу 2008. годину; 
 - да се изврши репрограмирање пољопривредних кредите код Републичких и Покрајинских 
Фондова за развој;  
 - да развојни фондови Републике и Покрајине у циљу заснивања јесење и пролећне сетве у 
производној 2007-2008. години усмере новчане потенцијале за програме субвенционирања камата на 
кредите које ће пољопривредници користити за заснивање нове производње и 

- пољопривредним газдинствима исплату једнократне новчане помоћи у износу од 10.000,00 
динара и да се регресирање пољопривредне производње, по јединици површине за 2008. годину 
изврши до 31. марта 2008. године 

 
IV 

 

 Овај Закључак заједно са Извештајем Комисије за утврђивање настале штете од елементарне 
непогоде-суше Општине Бачка  Топола број: 02-33/07 од 10. септембра 2007. године доставити 
Влади Републике Србије, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,  Извршном већу 
Аутономне Покрајине Војводине и Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
Аутономне Покрајине Војводине. 
 

V 
 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА         Председник 
Број: 320-21/2007-IV                 Скупштине општине 
Дана: 29.11.2007.                Фехер Иштван, с.р. 
Бачка Топола 
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108. 
 

На основу члана 7. и члана. 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник 
РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005 и 62/2006), члана 18. став 1. тачка 4) и 11) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 33. тачка 5. Статута 
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 
4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29. 
новембра године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком се у складу са законом ближе уређује и обезбеђује организација и начин 
обављања јавног превоза путника на територији општине Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 На територији општине Бачка Топола може се обављати јавни превоз путника као линијски, 
ванлинијски и ауто-такси превоз. 
 

Члан 3. 
 

 Линијски превоз путника може се обављати  у складу са законом и општим условима превоза 
као: 
 1) градски превоз путника- на територији насељеног места Бачка Топола; 
 2) приградски превоз путника- између насељеног места  Бачка Топола и других насељених 
места на територији општине Бачка Топола;  

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

Члан 4. 
  

 Ванлинијски превоз путника на територији општине Бачка Топола врши се у складу са 
законом на основу писменог уговора закљученог између превозника и  корисника превоза и у складу 
са одредбама ове Одлуке. 

Члан 5. 
 

 Ауто-такси превоз јесте ванлинијски превоз путника који се на територији општине Бачка 
Топола може обављати под условима прописаним овом Одлуком. 

 
Члан 6. 

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

Аутобуска стајалишта одређена овом Одлуком  морају имати  изграђену, односно означену   
саобраћајну  површину за заустављање аутобуса, одговарајућу ознаку, извод  из реда вожње и 
испуњавати друге прописане услове. 
 Извод из реда вожње на аутобуском стајалишту из става 2. овог члана дужан је поставити 
превозник. 
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II ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 
Члан 7. 

 
 Линијски превоз путника градског и приградског превоза на територији општине Бачка 
Топола може обављати предузеће или  друго правно лице регистровано за обављање те врсте превоза 
које испуњава законом  прописане услове за обављање превоза у погледу опремљености, обезбеђења 
одговарајућих паркинг простора и кадрова који врше послове редовног одржавања возила и 
контролу њихове техничке исправности . 
 Превозник може отпочети и обављати линијски превоз ако има регистрован и оверен ред 
вожње и доказ о исправности возила. 

Члан 8. 
 

 Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз путника градског превоза и приградског 
превоза на територији општине Бачка Топола врши општински орган управе надлежан за комунално-
саобраћајне послове  (у даљем тексту: надлежни орган). 
  

Члан 9. 
 

 Захтев за регистрацију и оверу реда вожње из члана 8. подноси се најкасније 15 дана пре 
отпочињања превоза у текућој години. 
 Уз писмени захтев превозник је дужан приложити: 
 - извод из регистра о вршењу делатности јавног линијског превоза,  
 - ред вожње у 3 примерка који садржи: време отпочињања превоза, назив линије и број 
полазака на линији, стајалишта, време полазака из реда вожње и рок важења реда вожње. 
 

Члан 10. 
 
 Надлежни орган региструје и оверава ред вожње у року од 8 дана од дана пријема захтева.  
 У случају да надлежни орган одбије да овери ред вожње, дужан је да у року наведеном у 
ставу 1. овог члана донесе решење и образложи разлоге одбијања. 
 Против решења из става 2. овог члана допуштена је жалба Општинском већу oпштине Бачка 
Топола у року од 15 дана од уручења. 
 Овера реда вожње врши се са роком важења за текућу календарску годину. 
 Ред вожње се оверава потписом службеног лица и печатом надлежног органа са назнаком да 
је ред вожње под датим редним бројем уписан у регистар оверених редова вожње за линијски превоз 
путника градским и приградским превозом који се води код надлежног општинског органа управе 
Бачка Топола. 

Регистар оверених редова вожње за линијски превоз путника градским и приградским 
превозом на територији општине Бачка Топола, садржи: редни број, назив превозника, податке из 
овереног реда вожње и све промене које се односе на ред вожње (привремена обустава, измена, 
брисање из регистра, одјава реда вожње и др.). 

 
Члан 11. 

 
 Превозник је дужан придржавати се  регистрованог и овереног реда вожње. 
 О реду вожње превозник је дужан да обавести кориснике услуга превоза путем средстава 
јавног информисања или на други одговарајући начин, најкасније три дана пре почетка његове 
примене. 
 У току важења реда вожње линијски превоз се може привремено  обуставити или изменити у 
случајевима: 

1) прекида саобраћаја због више силе (елементарне непогоде: пожар, поплава, снежни нанос, 
поледица и сл.) или извођења радова на реконструкцији пута (знатно оштећење улица, путева и 
путних објеката и сл.); 
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2) због мера надлежног општинског органа које непосредно утичу на ограничење саобраћаја, 
док те мере трају (нпр. искључења аутобуса због техничке неисправности) . 
 О обустави или измени реда вожње превозник је дужан пре почетка обуставе писмено 
обавестити надлежан орган, а преко средстава јавног информисања и кориснике превоза. 
 Превозник може престати са обављањем линијског превоза под условом да одјави ред вожње, 
односно полазак из регистрованог реда вожње  код надлежног органа за регистрацију и оверу реда 
вожње   најкасније 30 дана пре престанка обављања линијског превоза, а дужан је да у истом року 
преко средстава јавног информисања или на други одговарајући начин најави престанак обављања 
линијског превоза. 
 

Члан 12. 
 

 Надлежни орган за регистрацију и оверу реда вожње брисаће из регистра ред вожње, односно 
полазак из реда вожње ако превозник: 

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

2) престане обављати превоз по регистрованом реду вожње дуже од пет дана узастопно; 
3) повремено обуставља превоз по регистрованом реду вожње у укупном трајању дужем од 

десет дана у току важења реда вожње. 
 

Члан 13. 
 

 Начин и услове превоза утврђује превозник својим актима који морају бити истакнути на 
видном месту у аутобусу, а корисник превоза је дужан да их се придржава. 
 Цене превоза одређује превозник  у складу са законским прописима. 
 Превозник је дужан у линијском превозу примити сваког путника и ствари у границама 
расположивих места за путнике, ако законом није другачије одређено. 
 Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага истовремено са превозом путника коме 
пртљаг припада. 
 У случају штрајка превозник је дужан да обезбеди минимум процеса рада у обављању 
делатности превоза путника у линијском превозу, те је приликом најављивања штрајка, поред одлуке 
о ступању у  штрајк и изјаве о начину обезбеђивања минимума процеса рада дужан да достави 
надлежном органу и ред вожње за време трајања штрајка .  

 
Члан 14. 

 
 Пријем путника у возило и искрцавање путника у линијском превозу на територији општине 
Бачка Топола врши се на аутобуској станици и аутобуским стајалиштима која су унета у ред вожње. 
 

Члан 15. 
 

 За линијски превоз путника градским превозом одређују се стајалишта: 
 1. Православна црква  
 2. Рампа у улици Главна 
 3.  Индустријска зона  
 4. Дом здравља 
 5. Гаража ''Тополатранс'' на путу за Суботицу 
 6. Угоститељски објекат Јулишка на малоиђошком путу 
 7. Мали Иђош-поље. 

 
Члан 16. 

  
За линијски превоз путника приградским превозом одређују се стајалишта:  
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1) На линији Аутобуска станица насељено место Пачир − Аутобуска станица : 
1. Гостовић кафана  
2. Томиславци раскрсница 

 3. Бачки Соколац раскрсница 
 4. Управа «Соколац» 
 5. Кафана ''Шаргачико'' Ст.Моравица  
 6. Месна заједница Ст. Моравица 
 7. Предузеће ''Сила''  
 8. Пруга Пачир 
 9. Центар Пачир 
          10.  Звезда Пачир 
 

2) На линији Аутобуска станица-насељено место Горња Рогатица −Аутобуска станица: 
1. Гостовић кафана 
2. Томиславци раскрсница 
3. Бачки Соколац код цркве 
4. Бачки Соколац код Новог насеља 
5. Хотел Криваја 
6. Економија ''Победа'' Криваја 
7. Гробље Горња Рогатица 
8. Центар Горња Рогатица  
9. Пруга Горња Рогатица  
10. Економија ''Граничар'' Горња Рогатица 
 
3) На линији Аутобуска станица  − насељено место Карађорђево − Аутобуска станица: 
1. Дом здравља 
2. Гаража ''Тополатранс'' 
3. Зобнатица  
4. Ветеринарска станица  
5. Центар Карађорђево 
6. Школа Карађорђево 
 
4 )На линији Аутобуска станица − насељено место Мали Београд − Аутобуска станица  
1. Дом здравља 
2. Гаража ''Тополатранс'' 
3. Зобнатица 
4. Центар Мали Београд 
 
5) На линији Аутобуска станица − насељено место Миђуново − Аутобуска станица: 
1. Жељезничка станица  
2. Трансформатор на углу  ул. Скадарска 
3. Центар Миђуново 
 
 
6) На линији Аутобуска станица − насељено место Ново Орахово − Аутобуска станица: 
1. Жељезничка станица 
2. «Фекете» Школа 
3. Салаш  
4. Чарда у ул. Петефи Шандора 
5. Центар Ново Орахово 
6. Дом здравља Ново Орахово 
7. Код бунара 
8. Бели крст 
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7) На линији Аутобуска станица − насељено место Багремово − Аутобуска станица: 
1. ГИК ''1. Мај'' 
2. Школа  
3. Салаш ''Дудаш'' 
4. Центар Његошево  
5. Мала Пруга 
6. Багремово 
 
8) На линији Аутобуска станица − насељено место Кавило − Аутобуска станица: 
1. ГИК ''1. Мај''  
2. Школа 
3. Салаш ''Дудаш'' 
4. Центар Његошево 
5. Мала Пруга 
6. Копоја 
7. Школа Гунарош  
8. Центар Гунарош 
9. Победа 

 10.Светићево 
 11.Кавило  
 

9) На линији Аутобуска станица − насељено место Средњи Салаш − Аутобуска станица: 
1. Школска економија код касарне 
2. Задруга Бајша 
3. Центар Бајша 
4. Центар Панонија  
5. Дубока 
6. Средњи Салаш 
 
10) На линији Аутобуска станица − насељено место Томиславци − Аутобуска станица: 
1. Гостовић кафана 
2. Центар Томиславци  

 
Члан 17. 

 
 За линијски превоз путника међумесним превозом могу се користити стајалишта из члана 16. 
под условом обавезног коришћења Аутобуске станице града Бачка Топола. 
 

III  ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 

Члан 18. 
 

 Ванлинијски превоз путника на територији општине Бачка Топола може да обавља 
превозник на основу писменог уговора између превозника и корисника превоза којим се утврђују 
нарочито: релација са утврђеним полазиштем и одредиштем; време обављања превоза; цена превоза 
и места укрцавања и искрцавања путника . 
 Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника мора бити закључен пре 
постављања возила за укрцавање путника у полазишту. 
 

Члан 19. 
 

 Превозник из члана 18. обавезан је у обављању ванлинијског превоза у свему да поштује 
одредбе закона,  да обезбеди  првенство давања услуга превоза радника, из места становања на посао 
и са посла до места становања и превоза ђака,  из места становања до школе и од школе до места 
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становања, као и да обезбеди континуитет у обављању превоза, одређени квалитет услуга и 
усклађивање са материјалним могућностима корисника. 

 
Члан 20. 

 
 Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у местима која су 
утврђена уговором закљученим између превозника и корисника превоза.  
 

 
Члан 21. 

 
 У ванлинијском превозу путника на територији општине Бачка Топола могу се користити 
стајалишта из члана 15. и 16. ове Одлуке под условом да се тиме не омета линијски превоз путника. 

 
IV АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ 

 
Члан 22. 

 
 Ауто-такси превоз могу обављати предузетници, предузећа и друга правна лица регистрована 
за обављање ове врсте делатности, који испуњавају услове прописане законом и овом Одлуком . 
 Такси- возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник или као запослени у 
правном лицу у смислу одредаба ове Одлуке. 
 Такси- возило са којим предузетник обавља ауто-такси превоз мора бити уписано у регистар 
предузетника, у складу са законом.  

Члан 23. 
 
 Ауто-такси превоз путника обавља се путничким  аутомобилом који има највише пет 
седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата. 
 У такси-возилу мора бити на видном месту за корисника превоза уграђен исправан, 
пломбиран и баждарен таксиметар и истакнут назив ауто-такси превозника. 
 На крову такси-возила мора бити истакнут назив „TAXI“, који ноћу мора бити осветљен.   
 

Члан 24. 
 

 Поред општих законских услова везаних за обављање ауто-такси превоза, предузетник- 
физичко лице које се бави  ауто-такси превозом мора испуњавати и следеће услове: 
 1)  да има важећу возачку дозволу одговарајуће категорије и најмање 3 године искуства у 
управљању моторним возилом; 
 2)  да је власник путничког возила за обављање ауто-такси превоза (у даљем тексту:такси-
возило), односно да поседује ваљан правни акт којим се утврђује право коришћења такси-возила 
(уговор о лизингу, уговор о закупу или др.); 
 3)  да такси-возило испуњава услове прописане овом Одлуком (писмена потврда стручне 
Комисије); 
 4) да има уверење o познавању града,  насеља и улица издато од стране стручне Комисије; 
 5) да се против њега не води поступак односно да није кажњаван за кривична дела против 
безбедности саобраћаја, да му правноснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера 
забране управљања моторним возилом „Б“ категорије док трају правне последице осуде односно 
мере. 
 Предузетник може да обавља ауто-такси превоз само са једним такси-возилом. 
  

Члан 25. 
 

 За обављање ауто-такси превоза правно лице поред услова прописаних Законом мора да 
испуни и следеће услове: 
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1) да је власник такси-возила, односно да поседује ваљан правни акт којим се утврђује 
право коришћења такси-возила (уговор о лизингу, уговор о закупу или др.); 

2) да такси-возило испуњава услове прописане овом Одлуком (писмена потврда стручне 
Комисије); 

3) да такси-возач-запослени, испуњава услове предвиђене чланом 24. тачка 1) и 4) и 5) ове 
Одлуке. 

 
Члан 26. 

 
 Такси- возило поред услова прописаних Законом и овом Одлуком мора испуњавати и следеће 
услове:  
 1)   да није старије од десет (10) година; 
 2)  да је возило технички исправно, без оштећења, чисто и без рекламних порука на 
стакленим површинама на предњој и задњој страни  возила; 
 3)  да су приликом регистрације возила осигурани путници и пртљаг; 
 4)  да има исправне уређаје за вентилацију, грејање и унутрашње осветљење; 
  5)  да поседује исправан суви  противпожарни апарат са важећим роком употребе 
причвршћен на лако уочљивом и приступачном месту и прибор за прву помоћ; 
 6) да је важећи ценовник услуга постављен на видном месту за путника и да поседује књигу 
рачуна намењену за такси услуге; 
 7) да је легитимација такси-возача са фотографијом и именом и презименом, а ако је члан 
удружења и  са подацима о такси удружењу, односно ако је запослен са подацима о правном лицу, 
постављена у такси-возилу на видном месту за корисника превоза; 

8) да је на крову такси-возила поред назива „TAXI“ истакнут и назив удружења коме припада 
или правног лица, и да је табла са обе стране истог изгледа, опремљена уређајем за осветљавање.  
 Испуњеност услова из чланова 23., 24., 25. и става 1. овог члана записнички утврђује стручна 
Комисија од три члана именована од стране Председника општине БачкаТопола, од чега један члан 
мора бити инжењер саобраћајне струке. 
 О испуњености услова Комисија из претходног става ауто-такси превознику издаје писмену 
потврду. 
 Услове из овог члана ауто-такси превозник мора испуњавати увек и приликом накнадне 
контроле од стране надлежног органа. 

 
Члан 27. 

 

 Такси- возилом не могу се превозити: 
 1) деца до 6 година старости без пратиоца, осим ако је родитељ или старатељ у споразуму са 
ауто-такси превозником поверио превоз детета до места опредељења; 
 2) посмртни остаци; 
 3) угинуле животиње; 
 4) отровне, радиоактивне, експлозивне, лако запаљиве, заразне, нагризајуће и друге материје 
које по свом саставу и својствима представљају или могу представљати опасност по живот и здравље 
људи. 
 Такси- возилом могу се уз присуство власника превозити и кућни љубимци у контејнерима.  

 
Члан 28. 

 

  За време рада односно обављања ауто-такси превоза, ауто-такси превозник мора код себе 
имати писмену потврду Комисије о испуњености услова из члана 26. ове Одлуке и извод из регистра 
привредних субјеката,  а које је дужан на захтев предочити службеном лицу. 

 
Члан 29. 

 
 Ауто-такси превозник дужан је сваку промену података који се односе на услове за обављање 
ауто-такси делатности, пријавити надлежном органу одмах, а најкасније у року од три дана од дана 
настале промене. 
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Члан 30.  
 

 Ауто-такси стајалишта су одређена и уређена места на  саобраћајној површини намењена за 
стајање такси- возила у току рада  ауто-такси превозника.  

 
Члан 31. 

 
 Ауто-такси стајалишта на територији општине Бачка Топола одређује Председник  општине 
Бачка Топола у складу са донетим урбанистичким плановима, а издаје у закуп ауто-такси 
превозницима Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (у даљем тексту: Јавно 
предузеће) у складу са овом Одлуком и важећим законским прописима. 
 Јавно предузеће издаје у закуп ауто-такси стајалишта на територији општине Бачка Топола 
путем прикупљања понуда јавим оглашавањем или јавним надметањем. 
 Право учествовања на јавном оглашавању односно  јавном надметању имају регистровани 
ауто-такси превозници као и регистрована удружења таксиста на територији општине Бачка Топола. 
 Рок на који се издаје у закуп ауто-такси стајалиште је најдуже до годину дана. 
 Почетну годишњу цену закупа на јавном надметању по ауто-такси стајалишту, на предлог 
Управног одбора Јавног предузећа, решењем утврђује Председник општине Бачка Топола. 
 Уговор о закупу ауто-такси стајалишта закључује се након спроведеног јавног прикупљања 
понуда односно спроведеног поступка јавног надметања између Јавног предузећа и регистрованог 
ауто-такси превозника односно регистрованог удружења таксиста на територији општине Бачка 
Топола уз уплату постигнуте закупнине на текући рачун буџета општине Бачка Топола. 
 

Члан 32. 
 

 Ауто-такси превозник не сме користити стајалишта из члана 15. и 16. ове Одлуке и забрањен 
је пријем путника у такси- возило и искрцавање путника, као и паркирање такси-возила  на 
удаљености мањој од 15 метара испред и иза наведених стајалишта намењених за линијски превоз 
путника.  
 Ауто-такси превозник не може да заустави и паркира такси-возило на тротоару, пешачкој или 
бициклистичкој стази или на другој јавној саобраћајној површини. 
 

Члан 33. 
 

 Ауто-такси превоз се започиње са ауто-такси стајалишта или на  позив путника. 
 Ауто-такси превозник може укрцавати путнике ван ауто-такси стајалишта на местима где 
није забрањено заустављање и паркирање ако га путник заустави. 
 Ауто-такси превознику који има дозволу за рад издату у другој општини забрањено је да на 
територији општине Бачка Топола врши превоз путника у локалном саобраћају (да започиње вожњу 
на територији општине Б. Топола и да исту завршава на територији општине Б. Топола). 
  

Члан 34. 
 

 Ауто-такси превозник је дужан да прими путника-корисника  ауто-такси превоза у границама 
расположивих места у такси-возилу, осим уколико је  путник у таквом психофизичком стању (под 
утицајем алкохола, опојних дрога и сл.)  у којем може угрозити такси-возача, односно ако је 
неуредан (изузетно запрљан) те својим оделом или пртљагом може нанети штету унутрашњости 
такси-возила. 
 Корисник ауто-такси превоза не сме да пуши у такси возилу за време трајања вожње. 
 Накнада за обављање ауто-такси превоза утврђује се према важећој тарифи, а плаћа према 
износу откуцаном на таксиметру ауто-такси превозника, у месту опредељења путника. 

Накнада за обављање ауто-такси превоза обухвата и превоз личног пртљага путника. 
 Такси- возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем 
који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја. 
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Такси-возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником укључи 
таксиметар и да га искључи одмах након завршетка вожње.  

Корисник ауто-такси превоза није дужан платити услугу превоза ако такси-возач није 
укључио таксиметар. 
 Такси-возач је обавезан да се за време обављања ауто-такси превоза према путницима опходи 
са пажњом и поштовањем. 
 Такси-возач је обавезан да за време ауто-такси превоза буде уредан, да му је одећа 
прикладна, да не пуши у возилу за време вожње, као и да није под утицајем алкохола или опојних 
дрога и да не позива са мобилног телефона. 
 Ауто-такси превозник дужан је да по изршеном ауто-такси превозу изда рачун о извршеној 
услузи, који мора да садржи следеће податке: 
 1) податке о ауто-такси превознику; 
 2) редни број рачуна о извршеној услузи; 
 3) датум и време издавања рачуна; 
 4) релацију ауто-такси превоза; 
 5) износ цене ауто-такси превоза откуцаног на таксиметру; 
 6) потпис и печат ауто-такси превозника. 

 
Члан 35. 

 
 Ауто-такси превозник дужан је да „TAXI“ таблу држи укључену ноћу и у случају смањене 
видљивости. 
 Ауто-такси превозник обавезан је да прикрије на одговарајући начин или привремено  скине 
„TAXI“ таблу са аутомобила кад такси-возило користи за сопствене потребе или уколико  не обавља 
ауто-такси превоз.  
 

V. НАДЗОР 
 

Члан 36. 
 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши надлежан орган  Општинске управе Бачка Топола. 
 Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Комунално-саобраћајна инспекција 
Општинске управе Бачка Топола. 

У вршењу инспекцијског надзора комунално - саобраћајни инспектор контролише да ли се 
јавни превоз на територији општине Бачка Топола обавља на начин утврђен законом и у складу са 
одредбама ове Одлуке, наређује извршавање прописаних обавеза, покреће прекршајни поступак и 
предузима друге мере за које је овлашћен.  
 У предузимању других мера, комунално-саобраћајни инспектор је дужан сарађивати са 
републичким инспектором за друмски саобраћај. 
  

Члан 37. 
 

 Превозници у линијском, ванлинијском, ауто-такси превозу и превозу за сопствене потребе 
дужни су да комунално-саобраћајном инспектору омогуће несметано вршење послова, ставе на увид 
потребна документа, да у року који инспектор одреди доставе потребне податке и пруже другу 
тражену помоћ, као и да поступе по налогу инспектора. 
 

Члан 38. 
 

 Комунално-саобраћајни инспектор наложиће мере превозницима у линијском, ванлинијском 
и ауто-такси превозу да недостатке у погледу примене одредаба ове Одлуке уклоне у року који не 
може бити дужи од 30 дана од дана утврђених недостатака. 
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Члан 39. 
 

У вршењу послова инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском 
саобраћају  и ове Одлуке комунално-саобраћајни инспектор је овлашћен да искључи возило којим се 
врши јавни превоз противно одредбама закона и ове Одлуке, одреди место паркирања возила и 
одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у року од 48 сати, а у случају поновног 
искључивања возила истог превозника, предузећа, другог правног лица, предузетника или грађанина 
у трајању од 5 дана. 

 
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 40. 

 
 Новчаном казном од 10.000,00 – 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или 
друго правно лице ако: 
 1) отпочне обављање линијског превоза путника без регистрованог и овереног реда вожњe    
(члан 7.); 
 2)  у току важења регистрованог и овереног реда вожње поступи супротно одредбама члана 
11. ове Одлуке; 
 3)  врши укрцавање и искрцавање путника у линијском превозу на местима која нису 
предвиђена за стајалишта у овој Одлуци (члан 14.); 
 4)  у обављању ванлинијског превоза путника у коришћењу стајалишта омета линијски 
превоз путника (члан 21.).  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500,00 – 25.000,00 динара и 
одговорно лице у предузећу, односно другом правном лицу.  
 

Члан 41. 
 

 Новчаном казном од 10.000,00 - 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или 
друго правно лице које врши делатност ауто-такси превоза ако: 

1) обавља ауто-такси превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности     
(члан 22. став 1); 
2) обавља ауто-такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 23. и 26. ове 
Одлуке; 
3) такси-возач  не испуњава услове предвиђене чланом 24. тачка 1) и 4) и 5) ове Одлуке; 
4) не пријави сваку промену података који се односе на услове обављања ауто-такси 

делатности надлежном органу у прописаном року (члан 29.); 
5) поступа противно одредбама члана 32. ове Одлуке; 
6) такси-возач не поступа по одредбама члана 34. став  4., 5., 7. и 8.  ове Одлуке; 
7) не изда рачун по извршеном ауто-такси превозу, а у складу са одредбама члана  34. став 

9. ове Одлуке; 
8)  поступа супротно  одредби  члана 35.  ове Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500,00 – 25.000,00 динара и 

одговорно лице у предузећу, односно другом правном лицу. 
 

Члан 42. 
 

 Новчаном казном од 5.000,00 – 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 
 1) у обављању ванлинијског превоза путника у коришћењу стајалишта омета линијски превоз 
путника (члан 21.); 
 2) обавља ауто-такси превоз путника, а није регистрован за обављање ове врсте делатности     
(члан 22. став 1); 
 3) обавља ауто-такси превоз, а не испуњава услове прописане  одредбама члана 24. ове 
Одлуке;   
 4) такси-возило не испуњава услове прописане одредбама члана 23. и 26. ове Одлуке; 
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 5) не пријави сваку промену података који се односе на услове обављања ауто-такси 
делатности надлежном органу у прописаном року (члан 29.); 

6) поступа противно одредбама члана 32. ове Одлуке; 
7) не превезе путника најкраћим путем до места опредељења или путем који му путник 

одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја (члан 34. став 4.); 
8) не користи таксиметар у складу са одредбама члана 34. став 5. ове Одлуке; 
9) се за време обављања ауто-такси превоза не опходи према путницима са пажњом и 

поштовањем (члан 34. став 7.), ако није уредан, одећа му није прикладна, или ако је под утицајем 
алкохола или опојних дрога (члан 34. став 8.); 

10) не изда рачун по извршеном ауто-такси превозу, а у складу са одредбама члана  34. став 
9. ове Одлуке; 

11)  поступа супротно  одредби  члана 35.  ове Одлуке. 
 

Члан 43. 
 

Новчаном казном од 500,00 – 25.000,00 динара казниће се за прекршај  физичко лице које 
обавља ауто-такси превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности (члан 22. 
став 1). 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 44. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу путника на 
територији општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 5/2004, 15/2004, 
9/2006, 11/2006 и 2/2007).  
 

Члан 45. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бачка Топола''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 344-24/2007-IV Председник  
Дана: 29.11.2007. Скупштине општине  
Бачка Топола          Фехер Иштван, с.р 
 
109. 
 

На основу члана 24. став 6. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 47/03 и 34/06), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04) и члана 33. тачка 5. Статута оптшине Бачка 
Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 
14/2004 и 2/2006), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29. новембра 2007. 
године донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1.  
 

Приступа се изради Просторног плана општине Бачка Топола (у даљем тексту: План). 
Основни циљ израде Просторног плана општине Бачка Топола је стварање планског основа за 
утврђивање стратегије организованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење 
простора.  
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Члан 2. 
 

Подручје обухвата Плана је одређено површинама територија целих катастарских општина 
административне општине Бачка Топола, чија је оквирна површина 59.596 ха.  

Општину Бачка Топола чини 10 (десет) катастарских општина, и то:   
– к.о. Бачка Топола, к.о. Бачка Топола – град, к.о. Мали Београд, к.о. Ново Орахово, к.о. 

Гунарош, к.о. Његошево, к.о. Бајша, к.о. Горња Рогатица, к.о. Стара Моравица и к.о. Пачир. 
 

Члан 3. 
 

Рок за израду предлога Плана износи 14 (четрнаест) месеци, од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

За носиоца израде Плана одређује се ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад, 
Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод). 
 

Члан 5. 
 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Бачка Топола. 
 

Члан 6. 
 

Саставни део ове Одлуке је Програм за израду Просторног плана општине Бачка Топола, 
израђен од стране Предузећа за архитектуру и инжењеринг ''Атеље'' Ада, бр. ПИПП – 1, новембра 
месеца 2006. године. 

 

Члан 7. 
 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и 
излаже се на јавни увид.  

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу, при чему се оглашавају подаци  
времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица 
могу доставити примедбе на План; као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 
 

Члан 8. 
 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана општине Бачка Топола на животну средину. 

 
Члан 9. 

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

Бачка Топола. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 350-45/2007-IV                          Председник 
Дана: 29.11.2007.                            Скупштине општине 
Бачка Топола                             Фехер Иштван с.р. 
 
110. 
 На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл. 
гласник РС бр. 135/04) члана 18. став 1. тачка 2. у вези тачке 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник РС», бр. 9/02, 33/02, 33/04, 135/04) члана 33. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист 
општине Бачка Топола, бр. 6/02, 10/02, 12/02, 4/03, 3/04,  14/04 и 2/06) Скупштина општине Бачка 
Топола на седници одржаној  дана  29. новембра 2007. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за 
Просторни план општине Б.Топола (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени). 
 

Члан 2. 
 

 Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторно-
функционалној организацији подручја које се планирају Просторним планом општине Б.Топола, који 
могу бити од утицаја на стање животне средине са проценом и мерама које су нужне како бис е 
евентуални утицаји свели на граничне вредности. 
 Питања и проблеми, везани за заштиту животне средине, који ће бити разматрани у 
Извештају о старетшкој процени, су: 
 1. Модерниазција и унапређење свих видова саобраћаја, посебно друмског и железничког (уз 
уважавање еколошких карактеристика одрживог развоја овог простора) 
 2. Утврђивање стратегије развоја привредних активности у циљу очувања животне средине. 
 3. Рад на одрживом просторном развоју акумулационих језера и приобаља. 
 4. У области пољопривреде изналажење могућности за остварење одрживог развоја. 
 5. Спровођење мера и активности у оквиру заштите водотока и акумулација, снижавање 
високог нивоа подземних вода, наводњавање и одводњавање. 
 6. Снабдевање водом, одвођење и третман отпадних вода, фекалних вода из свих насеља у 
општини. 
 7. Заштита природних добара, станишта природних вредности, природних добара 
потенцијалних за заштиту и мере заштите. 
 8. Заштита и мере заштите непокретних културних добара на подручју општине. 
 9. Заштита животне средине (заштита природних ресурса од загађења) 
 10. Повећање површина под шумама и ваншумским зеленилом. 
 11. Проблем негативног утицаја еолске ерозије и санација садњом пољопривредних  појасева 
у оквиру пољопривредног земљишта. 
 12. Третман чврстог отпада – комунални и нетоксични индустријски отпад са освртом на 
санацију и рекултивацију постојећих (дивљих) депонија, као и нерешено питање одлагања 
животињских лешева у свим насељима општине. 
 13. Смањење конфликта између коришћења енергетских ресурса и заштите животне средине 
и предузимање одређених мера за санацију негативних последица. 
 

Члан 3. 
 

 Извештај о стратешкој процени ће садржавати следеће елементе, односно биће сачињен по 
следећој методологији: 

 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
1. Садржај и циљеви Плана  и њихов однос са другим плановима  
2. Валоризација постојећег стања животне средине карактеристике животне средине простора, који 
може бити изложен негативном утицају 
3. Разматрани проблеми из области заштите животне средине у Плану  и образложење изостављања 
одређених проблема у поступку процене. 
4. Приказ Планом  предвиђених варијантних решења у контексту заштите животне средине. 
5. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама поводом 
израде Стратешке процене. 
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II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
    (СА ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА) 
 
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНОМ  ПРЕДВИЂЕНИХ 
     АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ 
 
1. Процена утицаја варијантних решења Плана на животну средину са мерама заштите. 
2. Поређење варијантних решења и избор најповољнијег решења са образложењем (укључујући и 
варијантно решење у случају нереализовања Плана) 
3. Процена утицаја планираних активности на: 

1. ваздух 
2. воду 
3. земљиште 
4. флору, фауну и биодиверзитет 
5. природна добра 
6. пејзаж 
7. становништво 
8. насеље (архитектонско наслеђе) 
9. непокретна културна добра 
10. инфраструктура 

4. Опис карактеристика утицаја 
5. Усклађеност наведених утицаја са важећим стандардима и прописима 
6. Коришћење методологије у изради стратешке процене 
7. Идентификација могућих прекограничних утицаја на животну средину 
8. Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја. 
 
IV СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 
     НИВОИМА 
 

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
1. Циљеви 
2. Индикатори 
3. Права и обавезе надлежних органа 
4. Опис поступка у случају појаве акцидената 
5. Други елементи, у зависности од врсте Плана. 

 
VI ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ ВАРИЈАНТНИХ 
     РЕШЕЊА И ПРИКАЗ НАЧИНА НА КОЈИ СУ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
     УКЉУЧЕНА У ПЛАН  
 
VII   ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
 

VIII  ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ 
 

Члан 4. 
 

 За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја одређује се Ј.П. "ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад ул. Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: носилац израде). 
 За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде ће сачинити мултидисциплинарни 
стручни тим, који ће се састојати од дипломираног инжењера хортикултуре, дипломираног 
инжењера пејзажне архитектуре, дипломираног биолога, дипломираног граћевинског инжењера 
хидротехничког смера, дипломираног инжењера електротехнике, дипломираног машинског 
инжењера, дипломираног саобраћајног инжењера, дипломираног економисту, у   складу са 
законским прописима. 
 Рок за израду извештаја о стратешкој процени износи 6 месеци, од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
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Члан 5. 
 

 Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и 
организација и јавности  на начин да се излагање на јавни увид Предлога просторног плана  и 
извештаја о стратешкој процени истовремено оглашава у дневном и локалном листу, при чему се 
оглашавају подаци о времену и месту излагања Предлога просторног плана и Извештаја о стратешкој 
процени на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити 
примедбе о времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су од значаја за 
јавни увид. 
 

Члан 6. 
 

 Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће се из буџета општине Бачка 
Топола. 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола» и саставни је део 
Одлуке о изради Просторног плана општине Бачка Топола. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у «Службеном листу општине Бачка 
Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 501-42/2007-I  Председник  
Дана: 29.11.2007. Скупштине општине 
Бачка Топола  Фехер Иштван, с.р. 
 
111. 

На основу члана 101. став 2. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) Председник општине Бачка 
Топола, дана 23. новембра 2007. године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 
ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 У Радну групу за израду локалне стратегије за младе општине Бачка Топола (у даљем тексту: 
Радна група) именују се: 

1. Петар Жигић из Бачког Соколца, 
2. Сакал Даниел из Бајше, 
3. Шерфезе Корнел из Бачке Тополе, 
4. Соња Радовић из Бачке Тополе, 
5. Фремонд Арпад из Пачира, 
6. Харангозо Тимеа из Бачке Тополе, 
7. Баби Атила из Бачке Тополе.  

 
II 

 

 Радна група има задатак да изради локалне стратегије за младе општине Бачка Топола до 
краја фебруара 2008. године. 
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III 

 

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

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      
Број: 02-69/2007-IV Председник општине         
Дана: 23.11.2007. Баби Атила, с.р.          
Бачка Топола 

 

Ред. 
бр. С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
107. Закључак у вези са штетом која је у општини Бачка Топола настала услед 

елементарне непогоде – суше 225 
   

108. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола 226 
   

109. Одлука о изради Просторног плана општине Бачка Топола 236 
   

110. Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
општине Бачка Топола на животну средину 238 

   
111. Решење о именовању Радне групе за израду локалне стратегије за младе 

општине Бачка Топола 241 

Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2007. годину износи 
8.600,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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