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29. 

   На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 

28. априла 2011. г. донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ  

ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци у месним заједницама на територији општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 5/2009) у члану 3. став 2.  на крају реченице уместо тачке ставља се 

зарез, и додаје текст: „који се објављује у Службеном листу општине Бачка Топола у року од 15 дана 

од дана доношења.“ 
 

Члан 2. 
 

 У члану 4. став 2. мења се и гласи: 

 „Печат је округлог облика, пречника 40 мм, са исписаним текстом назива месне заједнице на 

српском језику ћириличним писмом и на мађарском, русинском и словачком језику са својим 

писмима.“ 

Досадашњи ставови 3. и 4. се бришу. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 13. став 7. на крају реченице уместо тачке ставља се зарез, и додаје текст:  „који се 

објављује у Службеном листу општине Бачка Топола у року од 15 дана од дана доношења.“ 
 

Члан 4. 
 

 У члану 22. додаје се став 5.  који гласи: 

 Решења о именовању органа за спровођење избора се објављују у „Службеном листу 

општине Бачка Топола“ у року од 5 дана од дана доношења.“ 

 

Члан 5. 
 

 У члану 24. на крају алинеје 10. брише се речица „и“ и додаје се аллинеја 11. која гласи: 

 „- укупни резултати избора се објављују у „Службеном листу општине Бачка Топола у року 

од 5 дана од дана утврђивања резултата, и“. 

 

Члан 6. 

 У члану 39. додаје се став 2. који гласи: 

 „Уколико Савет Месне заједнице не достави Општинском већу извештаје из става 1. овог 

члана, наредбодавац за извршење буџета ће обуставити пренос средстава кориснику“. 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 
  

Члан 7. 
 

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-32/2011-V Председник 

Дана: 28.04.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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30. 

 На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007), члана 42. тачка 13. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 11. став 2. и 3. Одлуке о Општинском већу општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 3/2009) Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 28. априла 2011. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

 

I 

 

 Фабрик Атила из Старе Моравице, ул. Пердо Велђ бр. 14. разрешава се функције члана 

Општинског већа општине, због поднете оставке са 28.04.2011. године. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-19/2011-V Председник 

Дана: 28.04.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

31. 

  На основу члана 32. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 42. тачка 13. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 8. став 1. Одлуке о 

Општинском већу општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 3/2009) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. априла 2011. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

 

I 

 

 Сигети Богларка, струковни економиста из Старе Моравице, ул. Кошут Лајоша бр. 34. бира 

се за  члана Општинског већа општине, до истека мандата Општинског већа општине почев од 29.04. 

2011. године. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-21/2011-V Председник 

Дана: 28.04.2011. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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32. 

 На основу члана  100. став 4. Закона о заштити животне средине («Службени гласник 

РС», бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. Закон и 72/09), члана 4. Одлуке о оснивању Фонда за  за заштиту 

животне средине Општине  Бачка Тополе («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 3/10) и 

члана 42. тачка 7. Статута Општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола », бр. 

15/08, 1/09 и 6/10), по прибављеној сагласности Министарства животне средине, рударства и 

просторног планирања број 401-00-124/2011-01 од 14.04.2011.  године, Општинско веће општине 

Бачка Топола, на 48. седници одржаној дана 19.04.2011. године, донело је 

 

ПРОГРАМ 
 

коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине  

општине Бачка Топола  за 2011. годину 

 

1 
 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2011. године планирају у области заштите и унапређивање животне 

средине. 

За реализацију Програма планирана су  средства у износу од 5.823.942,00 динара и то 

Одлуком  о  буџету  општине Бачка Топола за 2011. годину («Службени лист општине Бачка 

Топола» бр.10/2010) путем Фонда за заштиту животне средине општине Бачка Топола у износу од 

3.300.000,00 динара и пренета средства из претходне године  у износу 2.523.942,00 динара, која ће 

бити  утврђена Одлуком о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2010. год. и након тога 

билансирана ребалансом Одлуке о буџету општине за 2011. год. на одговарајућој позицији. 

 

Финансијска конструкција укупно планираних средстава је следећа: 

− накнаде за заштиту и унапређивање животне средине                  900.000,00 динара 

                                                                                                                                 

− накнаде из средстава за загађивање животне средине                   2.400.000,00 динара 

  

             -     неутрошена пренета средства из претходне године                    2.523.942,00 динара 

 

II 

 

Средства из тачке 1 став 2. овог Програма користиће се за: 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг)  у износу од 300.000,00 

динара. 

У 2011. години планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и то: 

 - квалитета ваздуха и аероалергеног полена, 

 - квалитета површинских вода и муља акумулационих  језера  

 - нивоа комуналне буке, 

 - квалитета земљишта. 

За реализацију наведених контрола и праћења потписаће се уговори са овлашћеним, 

стручним и научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 

 

2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији  општине Бачка 

Топола 523.942,00 динара. 

Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на 

територији општине Бачка Топола на начин који ће омогућити њихово очување и то: 

 - суфинансирање мера из Програма управљања Парка природе «Панонија, Криваја, Бачка 

Топола» као и суфинансирање других активности на обухвату заштићеног природног добра 

Парка природе и 

 - суфинансирање заштићених реткости. 
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У 2011. години планирају се мере у циљу заштите природних добара које ће се финансирати 

у складу са финансијским могућностима уз контролу и надзор истих. 

3. Управљање отпадом  у износу од 3.000.000,00 динара. 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма као и обавезе 

сходно одредбама Закона о управљању отпадом из надлежности локалне самоуправе и то за: 

 - регионалну депонију, 

 - санацију депонија, 

 - учешће у отклањању дивљих депонија, 

 - израду нацрта локалног плана управљања отпадом, 

 - подстицање одвојеног сакупљања отпада, 

- обезбеђивање контејнера или других одговарајућих посуда домаћинствима за 

   одлагање отпада и 

                     - програме и пројекте за које су се стекле обавезе закључивањем уговора  из 

                      претходне године 

4. Подстицајне, превентивне и санационе програме, пројекте и активности у износу од 

1.000.000,00 динара.  

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе 

на: 

 - очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на    територији 

Општине Бачка Топола,  

 - спречавање ширења коровских биљака у урбаном делу општине Бачка Топола (амброзије), 

-израду катастра загађивача на подручју општине БачкаТопола, 

-израда катастра зелених површина, 

-програме и пројекте из области животне средине - домаћи и међународни конкурси, 

-активности на изради плана о заштити од удеса, 

-подстицање коришћења обновљивих извора енергије и 

-друге подстицајне, превентивне и санационе програме  и пројекте  за чијом се                             

 реализацијом укаже потреба. 

За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и 

научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка.  

Ови програми и пројекти биће реализовани и  у складу са решењима и обавезама  

проистеклим  према невладиним организацијама  

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, као и 

информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од  

1.000.000,00 динара. 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, служба  Општинске управе  Бачка Топола  надлежна за послове заштите животне средине 

ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати на предавањима, 

семинарима, трибинама, скуповима из области заштите и унапређења животне средине и 

обележавању значајних датума и догађаја као што су: 

-Дан планете Земље, 

-Светски дан заштите животне средине, 

-сајмови екологије, 

-као и други значајни датуми и догађаји. 

Планира се суфинансирање пројеката – програма невладиних организација 

Из ових средстава суфинансираће се образовне и друге активности које доприносе јачању 

свести о потреби заштите и унапређењу животне средине као и информисање и објављивање 

података о стању и квалитету животне средине. 

- Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 

  У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 

животне средине, јавности рада Општинске  управе  и јачању свести о значају заштите животне 

средине, наставиће се иновирање Интернет презентације Општинске  управе. Истовремено ће се 

радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања, 

путем израде публикација и другог штампаног материјала.  
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III 

 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности 

од прилива средстава прикупљених пу складу са Законом о заштити животне средине («Службени 

гласник РС», бр. 135/04, 36/09 и 72/09). 

 

IV 

 

             У случају да се приходи не остваре у планираном износу, расходи ће се остваривати по 

приоритетима које  утврди Председник општине, Бачка Топола и то: обавезе утврђене законом  и 

раније преузете уговорене обавезе. 

V 

 

Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката врши и Извештај о реализацији Програма за 2011. годину 

сачињава Oдељење за финансије  у сарадњи са Одељењем за грађевинарство, стамбено комуналне 

послове , пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне послове Општинске  управе 

Бачка Топола.  

VI 

 

Овај Програм се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ         

БАЧКА ТОПОЛА                                   

БРОЈ: 501-25/2011-I                  

ДАНА: 19.04.2011. године 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 2011. годину износи 

  12.555,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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