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102.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 47/2003 и 39/2009), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број 15/2008  и  1/2009)  и  члана  1.  Одлуке  о  поверавању  доношења  одлуке  о  изради 
урбанистичких планова („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 11/2006), Председник општине 
Бачка Топола   дана  26.06.2009. године, донео је                            

    О Д Л У К У 

                    О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО АКУМУЛАЦИОНОГ 
ЈЕЗЕРА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Члан 1.

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за део акумулационог језера у Бачкој Тополи 
(у  даљем  тексту:  План  детаљне  регулације)  у  складу  са  Генералним планом  Бачка  Топола 
(„Службени лист општине Бачка топола“,  бр.  3/97 и 10/2003) и Просторним планом подручја  са 
посебном наменом за  околину акумулационог  језера на Криваји код Зобнатице („Службени лист 
општине Бачка Топола“, бр. 1/82 и 10/2003).

Члан 2.
  

План  детаљне  регулације  се  припрема за  простор чије  границе  чине:  на  северу граница 
грађевинског реона, на југу приступни пут за пољопривредну школу, на истоку државни пут I реда 
М.22.1. а на западу пешачка стаза уз језеро.

Члан 3.

                           Рок за израду Плана детаљне регулације је најдуже 60 дана од дана доношења Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације.

Члан 4.

За носиоца израде Плана детаљне регулације,  одређује  се Јавно предузеће за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање 
и уређење из Бачке Тополе. 

Члан 5.
. 

Средства за израду Плана детаљне регулације су обезбеђена у Буџету општине Бачка Топола.

Члан 6.

Саставни  део  ове  Одлуке  је  Програм  за  израду  Плана  детаљне  регулације  за  део 
акумулационог језера у Бачкој Тополи, бр. ПП-804-09, израђен у мају 2009. године од стране Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола и Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину под бројем 501- 41/2009 од дана 12.06.2009. године. 

Члан 7.

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                  
БАЧКА ТОПОЛА                                                                       
Број: 350-19/2009 
Дана: 26.06.2009. Председник општине
Бачка Топола Баби Атила с.р.                                                                                            
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103.

На  основу  члана  9.  став  3.   Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину 
(''Службени   гласник  РС'',  број  135/2004),  а  у  вези  члана  46.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 47/2003 и 34/2006) и члана  13. Одлуке о Општинској управи (''Сл.лист 
општине  Б.  Топола'',  бр.  3/2009),  Oдељење  за  грађевинарство,  стамбено  комуналне  послове  , 
пољопривреду заштиту животне средине и имовинско правне послове, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Плана детаљне регулације  за део акумулационог језера 
у Бачкој Тополи

1.   Не  приступа  се  стратешкој  процени  утицаја  Плана  детаљне  регулације  за  део 
акумулационог језера  у Бачкој Тополи.
 2. Одлука о изради Плана из тачке 1. овог решења припрема се у складу са програмом који је 
израдио   Ј.П. За грађевинско земљиште, урбанистичко планирање  Бачка Топола  према захтеву 
Општине Б. Топола. 

3. Планом детаљне регулације предметни простор је  дефинисан следећим границама : на 
северу граница грађевинског рејона,  на југу  приступни пут  за  пољопривредну школу,  на истоку 
државни пут првог реда  М.22.1., на западу пешачка стаза уз језеро. 
Део који је обухваћен овим планом се налази у грађевинском рејону.
Површина планом обухваћеног простора износи  око 68.00 ха. 

4.  Основни   циљ    израде  плана  је  дефинисање  предметног  простора  и  преиспитивање 
могућности и перспективе коришћења истог пре свега у функцији туризма, спорта и рекреације. 

5.  Одељење  за  грађевинарство,  узимајући  у  обзир податке  из  тачке  3.  и  4.  овог  решења 
утврдила је да План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених 
прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези стратешке 
процене утицаја на животну средину  у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (''Службени  гласник РС'', број 135/2004).

О б р а з л о ж е њ е

На захтев општине Бачка Топола  у Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и 
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и  урбанистичко планирање и уређење Бачка 
Топола  приступило се изради Програма  за израду Плана  детаљне регулације за део акумулационог 
језера у Бачкој Тополи.

Сходно  члану  11.став  1.Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину 
(''Службени  гласник РС'', број 135/2004) Одељење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, 
пољопривреду,  заштиту животне  средине  и  имовинско-правне  послове  Општинске  управе  Бачка 
Топола, доставило је на мишљење предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну  средину  предметног  плана,  надлежном  одељењу  Општинске  управекао   и  Програм  за 
израду Плана.

Надлежно одељење  за заштиту животне средине Општинске управе Бачка Топола у свом 
акту  бр. 501-41/2009-1  од 13.06.2009.год дало је позитивно мишљење у вези с предлогом решења о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана. 

 Одељење  за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне 
средине и имовинско-правне послове Општинске управе Бачка Топола,  с обзиром  на планиране 
намене,  чињеницу  да  нису  планирани  будући  развојни  пројекти  одређени  прописима  којима  се 
уређује  процена  утицаја  на  животну средину,  мишљења надлежнног  органа  за  заштиту животне 
средине бр. 501-41/2009-1  од 13.06.2009.год утврдила је да предметни план не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину  и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја према одредби члана 5. 
став 1. наведеног закона и донела је Решење као у диспозитиву.
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Решење је саставни део одлуке о изради плана и објављује се у «Службеном листу Општине 
Бачка Топола.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
Општинска управа
Одељење за грађевинарство, стамбено-
комуналне послове, пољопривреду,
заштиту животне средине и имовинско
правне послове
Број: 501- 41/08-I
Дана: 14.06.2008. год. Начелник Одељења
БАЧКА ТОПОЛА Кишкарољ Золтан, с.р.

104.

На  основу  члана  112.  Статута  општине  Бачка  Топола  («Службени  лист  општине  Бачка 
Топола»,  број 15/2008 и 1/2009) и члана 13.  став 6. Одлуке  о месним заједницама на територији 
општине  Бачка  Топола  («Службени  лист  општине  Бачка  Топола»,  број  5/2009),  Председник 
Скупштине општине Бачка Топола, дана 18.09.2009. г. донео је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА

1.  Расписујем изборе за избор чланова Савета месних заједница у општини Бачка Топола 
изузев у Месној заједници Стара Моравица

2. Избори ће се одржати 22. новембра 2009. године.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од  21. септембра  2009. године.
4.  Изборе  за  чланове  Савета  спровешће  Комисије  за  спровођење  избора  у  месним 

заједницама у складу са одредбама Статута месних заједница и Правилника о спровођењу избора за 
чланове Савета.

5. Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-7/2009-IV Председник
Дана: 18.09.2009. г. Скупштине општине
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р.

105.

На основу члана 20. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 
125/2004) и члана 68.  став 1.  тачка 8.  Статута  општине Бачка Топола („Службени лист општине 
Бачка  Топола“,  бр.  15/2008  и  1/2009),  по  захтеву  ПТК  Панонија  а.д.из  Паноније,  Председник 
општине Бачка Топола, дана 14.09.2009. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е
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I

Даје се претходна  сагласност за коришћење дела назива општине Бачка Топола и насељеног 
места  Панонија  у  називу ФК „Панонија  ИМ Топола“  из  Паноније,  ради приказа  исте  приликом 
регистрације код Агенције за привредне регистре.

                                         
II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-51/2009-V
Дана: 14.09.2009. Председник општине
Бачка Топола Баби Атила, с.р.
                                                                          

                                                                                      

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

  уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2009. годину износи
 10.200,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
 Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

Редни
број С А Д Р Ж А Ј СТРАНА

102. Одлука  о  изради Плана  детаљне  регулације  за  део  акумулационог  језера  у 
Бачкој Тополи                  258

103. Решење  о  неприступању  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину 
Плана детаљне регулације за део акумулационог језера у Бачкој Тополи 259

104. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у општини 
Бачка Топола 260

105. Решење о давању претходне сагласности за коришћење дела назива општине 
Бачка  Топола  и  насељеног  места  Панонија  у  називу  ФК  «Панонија  ИМ 
Топола» из Паноније 260
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