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16. 

На основу члана 67. став 1. тачка 9.  и  69. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“ број 14/2022) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 16. марта 2023. 

године донела је 

 

OДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Констатује се престанак мандата одборника Скупштине општине Бачка Топола, Павлa 

Лужаићa са изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА дана 

09.02.2023. године, због поднете оставке. 

 

II 

 

 Ову  Одлуку  објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ и на веб презентацији 

Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 I. ПРАВНИ ОСНОВ 

 Чланом 67. став 1. тачка 9. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број  

14/2022) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран ако 

поднесе оставку. 

 Чланом 69. Закона прописано је да скупштина доноси одлуку којом констатује да је 

одборнику престао мандат одмах након што прими обавештење о разлозима за престанак његовог 

мандата на седници која је у току, односно на првој наредној седници. 

 II. РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА 

  Павлe Лужаић са изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА je дана 09.02.2023. године, поднео оставку на место одборника Скупштине општине, 

стога је неопходно доношење Одлуке о престанку мандата. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове Одлуке допуштена је жалба Вишем суду у 

Суботици у року од седам дана од дана доношења ове Одлуке. 

 Жалба се подноси преко Скупштине општине Бачка Топола. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-5/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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17. 

На основу члана 73. Пословника Скупштине општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 7.1/2019) Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси 

Скупштини општине Бачка Топола, 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 

  I 

Дана 21.08.2020. године потврђени су мандати за 35 одборника Скупштине општине Бачка 

Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине 

Бачка Топола одржаних 21.06.2020. године и поновљеним изборима одржаним 28.06.2020. године 

за бирачка места број 26. и 48,  сходно члану 56. Закона о локалним изборима. 

 

II 

На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 16. марта 2023. године утврђен је 

престанак мандата одборнику у Скупштини општине: 

-Павлу Лужаићу, зидар из Пачира, ул. Земљорадничка бр. 2, због поднете оставке. 

 

III 

Према члану 72. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/2022) 

прописано је да мандат који престане одборнику пре него што истекне време на које је изабран 

изборна комисија решењем додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није 

био додељен мандат одборника у року од два дана од дана када је констатовано да је престао 

мандат. 

 

IV 

Кандидат Рађеновић Велибор, апсолвент са Криваје, Управа Победа 11а , је оверио код 

надлежног органа Изјаву да не прихвата мандат за новог одборника у Скупштини општине Бачка 

Топола као први наредни кандидат са Изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ- СРПСКА 

РАДИКАЛНА СТРАНКА. 

 

V 

Општинска изборна комисија Бачка Топола је дана 16. марта 2023. године доделила мандат 

следећем кандидату: 

Грубор Данијели, ветеринарском техничару из Горње Рогатице, Петра Драпшина бр. 9, 

која се налази на Изборној листи Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, 

под редним бројем 3.  

Наведеном кандидату је издато уверење да је изабран за новог одборника Скупштине 

општине Бачка Топола, с тим да му мандат траје до истека мандата одборника којима је престао 

мандат. 

Од кандидата Грубор Данијеле прибављена је сагласност да прихвата мандат. 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору одборника, решења о 

додели мандата одборника Скупштине општине Бачка Топола и овог Извештаја о додели мандата 

новом одборнику. 

 

VI 

Овај Извештај објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола “. 

 

Општинска изборна комисија 

Број: 013-3/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Председник 

Општинске изборне комисије 

Мак Арпад с.р. 
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18. 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 013-4/2023-V 

Дана: 16. март 2023. године 

Бачка Топола 

 

На основу члана 72. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 14/2022) Општинска изборна комисија општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 16. 

марта 2023. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника у Скупштини општине Бачка Топола ГРУБОР 

ДАНИЈЕЛИ, пољопривредном техничару из Горње Рогатице улица Петра Драпшина број 9, којa се 

налази на Изборној листи ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА на 

изборима одржаним 21.06.2020. године и поновљеним изборима одржаним 28.06.2020. године за 

бирачка места број 26. и 48.    

 

II 

Кандидаткињи којој је додељен мандат Општинска изборна комисија ће издати уверење да 

је изабрана за одборницу Скупштине општине Бачка Топола. 

 

III 

Мандат новог одборника почиње да тече од дана када му Скупштина општине Бачка Топола 

потврди мандат. 

Мандат новог одборника траје најдуже до истека времена на које је изабран одборник коме 

је престао мандат. 

 

IV 

Ово решење доставити кандидату коме је мандат додељен, Скупштини општине Бачка 

Топола и објавити на веб – презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном листу 

општине Бачка Топола“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 21.08.2020. године потврђени су мандати за 35 одборника Скупштине општине Бачка 

Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине 

Бачка Топола одржаних 21.06.2020. године и поновљеним изборима одржаним 28.06.2020. године 

за бирачка места број 26. и 48,  сходно члану 56. Закона о локалним изборима. 

На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 16. марта 2023. године утврђен је 

престанак мандата одборнику у Скупштини општине: 

-Лужаић Павлу,  зидару из Пачира, ул. Земљорадничка  бр. 2, због поднете оставке. 

                 

Према члану 72. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/2022) 

прописано је да мандат који престане одборнику пре него што истекне време на које је изабран 

изборна комисија решењем додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није 

био додељен мандат одборника у року од два дана од дана када је констатовано да је престао 

мандат.  

Рађеновић Велибор, апсолвент из Криваје, ул. Управа Победа бр. 11а, је оверио код 

надлежног органа Изјаву да не прихвата мандат за новог одборника у Скупштини општине Бачка 

Топола као први наредни кандидат са Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА 

РАДИКАЛНА СТРАНКА из личних разлога. 



Број 5.2 16.03.2023. СТРАНА   155. OLDAL 2023.03.16. 5.2 szám 
 

  

 

 

 Општинска изборна комисија Бачка Топола првом наредном кандидату са Изборнe листe 

Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА на изборима одржаним одржаних 

21.06.2020. године и поновљеним изборима одржаним 28.06.2020. године за бирачка места број 26. 

и 48, доделила је мандат следећем кандидату: 

-Грубор Данијели,  пољопривредном техничару из Горње Рогатице ул. Петра Драпшина   

бр. 9,  која се налази на Изборној листи  Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА, под редним бројем 3.  

Наведеноj кандидаткињи је издато уверење да је изабрана за новог одборника Скупштине 

општине Бачка Топола, с тим да јој мандат  траје до истека мандата одборницима којима је престао 

мандат. 

Од кандидата Грубор Данијеле прибављена је сагласност да прихвата  мандат. 

Мандат  одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор Изборној 

комисији општине Бачка Топола у року од 72 часа од дана објављивања решења на интернет 

страници Републичке изборне комисије 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

                                                                                                     

 

Председник 

Општинске изборне комисије 

Мак Арпад с.р. 

              

 

19. 

  На основу члана 72. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр. 14/2022), и 

Извештаја Одбора за административно-мандатна питања, Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 16. марта 2023. гoдине, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ  ОДБОРНИКУ У  

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

Потврђује се мандат новом одборнику Скупштине општине Бачка Топола Данијели 

Грубор, са изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА. 

 

II 
 

 Мандат новог одборника Данијеле Грубор почиње да тече даном потврђивања мандата и 

траје најдуже до истека времена на који је изабран одборник коме је престао мандат.  

 

III 
 

 Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола» и на званичној веб 

презентацији Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 72. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 14/2022) прописане 

су одредбе о попуњавању упражњеног одборничког места. Ставом 1.  прописано је да мандат који 

престане одборнику пре него што истекне време на које је изабран изборна комисија решењем 

додељује наредном кандидату  са исте  изборне листе којем није био додељен мандат одборника у 

року од два дана од дана када је констатовано да је престао мандат. Ставом 3. истог члана 

предвиђено је да мандат новог одборника почиње да тече од дана када му је скупштина потврдила 

мандат. Ставом 4. предвиђено је да мандат новог одборника може трајати најдуже до истека 

времена на који је изабран одборник коме је престао мандат.  



Број 5.2 16.03.2023. СТРАНА   156. OLDAL 2023.03.16. 5.2 szám 
 

  

 

 

 Одборник скупштине Општине Бачка Топола, Палве Лужаић са изборне листе Др. 

ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, дана 09.02.2023. године поднео је 

писмену оставку у форми оверене изјаве, на место одборника Скупштине општине Бачка Топола, а 

од стране Скупштине општине Бачка Топола је донета Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Бачка Топола. 

 Општинска изборна комисија је донела решење којим је доделила мандат Данијели Грубор 

са изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА и издала уверење о 

избору новог одборника.  

Одбор за административно-мандатна питања, утврдио је сагласност Решења Општинске 

изборне комисије о додели мандата и уверења Општинске изборне комисије о избору Данијеле 

Грубор за одборника Скупштине општине Бачка Топола и предложио Скупштини општине да 

потврди мандат одборнику.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове Одлуке донете у вези потврђивања 

мандата новог одборника подносилац изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат 

за одборника на изборној листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу Вишем суду у 

Суботици у року од седам дана од дана доношења одлуке.  

 Жалба се подноси преко Скупштине општине Бачка Топола. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-19/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 

                                                                                                           

  

20. 

 На основу члана 43. a у вези са чланом 22. Пословника  Скупштине општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 7/2019) Скупштина општине на Седници одржаној 

16. марта 2023. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за избор 

члана Општинског већа општине Бачка Топола  

 

 

I. 

   Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  за избор члана 

Општинског већа општине Бачка Топола у саставу: 

 

 1. Ваш Арпад, представник изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség- Pásztor István-Савез 

војвођанских мађара- Иштван Пастор. 

 2. Цвијета Јанус, представник изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 3. Гордана Орешчанин, представник са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма. 

 

II. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-15/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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21. 

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана  47. тачка 16. Статута Општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 5/2019) Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 16.03.2023. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

МИЛАН ОБРАДОВИЋ, организатор робног промета, из Бачке Тополе, Кучерка Јожефа бр. 

21, бира се за члана Општинског већа општине Бачка Топола, почев од 16.03.2023. године, до 

истека мандата Општинског већа општине Бачка Топола.  

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-21/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 

 

 

22. 

На основу члана 2. став 3. тачка 8), члана 3. тачка 8) и  члана 9. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 12. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 

47. тачка 38. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/19), 

Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елеменaта 

концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела јавног осветљења на 

територији општине Бачка Топола 

 

Члан 1. 
Покреће се поступак за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елеменaта 

концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела јавног осветљења на територији 

општине Бачка Топола (у даљем тексту: пројекат јавно-приватног партнерства).  

 

Члан 2. 
Поступак за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства спроводи се у складу са 

одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/11, 15/16 и 104/16).  

 

Члан 3. 
Општинско веће општине Бачка Топола доноси акт о именовању пројектног тима који ће 

сагласно Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 

15/16 и 104/16) предузети радње на припреми и спровођењу пројекта јавно-приватног партнерства.  
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Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“.  

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

Скупштина општине Бачка Топола 

Број: 352-10/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године  

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 

 

 

23. 

 На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 49/2021), 

члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 47. тачка 4. Статута општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019), по прибављеном мишљењу 

Локалног савета за запошљавање општине Бачка Топола, Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 

 Доноси се Локални акциони план запошљавања општине Бачка Топола за 2023. годину. 

 

Члан 2. 
 

 Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план запошљавања општине Бачка Топола за 

2023. годину. 

 

Члан 3. 
 

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

Бачка Топола“. 

                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 10-6/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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24. 

На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 

члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-

усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени 

дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон,  86/2019-усклађени дин.изн., 126/2020-

усклађени дин.изн., 99/2021-усклађени дин.изн., 111/2021-др.закон и 124/2022-усклађени 

дин.износи) и члана 29. став 1. и 47. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 

16. марта 2023. године утврдила је 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

МАЛИ БЕОГРАД ЗА ПЕРИОД ОД  14.05.2023. ДО 13.05.2033. 

Члан 1. 

У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Мали Београд уводи се самодопринос за период од 14.05.2023. године до 13.05.2033. 

године на примања грађана. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Мали Београд. 

Члан 3. 

Самодопринос се уводи у новцу. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Мали Београд у 

износу од 28.000.000,00 динара (на бази цена из 2022. године). 

Члан 5. 

Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке, распоређују се за следеће намене: 

- Реконструкција и одржавање путне мреже 10% - 2.800.000,00 дин.  

- Одржавање уличне расвете и трошкови електричне енергије 30% -  8.400.000,00 дин. 

- Реконструкција и одржавање водоводне мреже и рад бунара за воду 10% 2.800.000,00 дин. 

- Трошкови санација дивљих депонија за екологију и животну средину 5% 1.400.000,00 дин. 

- Пројекти за одржавање зграда и објеката од општег интереса 18% - 5.040.000,00 дин. 

- Трошкови за интервентне мере и остало-помоћ при елементарним непогодама 3% - 840.000,00 

дин. 

- Остваривање програма самодоприноса и функционисање Месне заједнице.....24% - 6.720.000,00 

дин., 
 

Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског производа. 

Члан 6. 

Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Мали Београд, грађани који обављају самосталну делатност и грађани који остварују приход од 

имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице Мали Београд, односно имају непокретну 

имовину на подручју Месне заједнице Мали Београд, а услови коришћења исте се побољшавају 

средствима самодоприноса. 
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Члан 7. 

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то: 

- 2% на нето зараде односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патената, ауторских права и 

техничких унапређења, 

- 3% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 20 кг. жита по хектару обрадивог земљишта за власнике земљишта, по подацима добијеним 

од Службе за катастар непокретности . 

Цена се утврђује на основу просечне цене меркантилне пшенице у последња три месеца 

претходне године одређена на Продуктној берзи у Новом Саду. Уколико цена на наведени 

начин није утврђена исту утврђује Општинско веће  за територију општине Бачка Топола. 

- 1% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако пензионер самовољно потпише 

писану изјаву. 

Члан 8. 

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Члан 9. 

Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 

путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса 

сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

Поступак утврђивања и наплате самодоприноса врши Одељење за финансије и утврђивање 

и наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Члан 10. 

Новчана средства самодоприноса уплаћују се на прописане уплатне рачуне при 

Министарству финансија Републике Србије Управе за трезор, филијала Суботица, експозитура 

Бачка Топола. Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Одељење за финансије и 

утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима. 

Члан 11. 

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

Члан 12. 

Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. 

Члан 13. 

Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 

председник Савета месне заједнице и његов заменик. 

Члан 14. 

Савет месне заједнице је дужан да поднесе писмени извештај о утрошку самодоприноса 

збору грађана у свакој години. 
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Члан 15. 

Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке. 

Члан 16. 

На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-

усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-

др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-

усклађени дин.изн. 126/2020-усклађени дин.изн., 99/2021-усклађени дин.изн., 111/2021-др.закон 

и124/2022-усклађени дин.износи). 

Члан 17. 

Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали Београд за период од 

14.05.2023. до 13.05.2033. године, доносе грађани који имају бирачко право и пребивалиште на 

подручју на коме се средства прикупљају и уписани су у бирачки списак или имају непокретну 

имовину на подручју Месне заједнице Мали Београд, а услови коришћења исте се побољшавају 

средствима самодоприноса, путем референдума који ће се спровести 14.05.2023. године (Недеља) у 

временском периоду од 7,00 до 20,00 сати, на гласачком месту у Згради бивше школе Мали 

Београд, Маршала Тита- бр. 47.. 

 

Члан 18. 

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

Бачка Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-9/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 

 

 

25. 

На основу члана 13. став 1 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 111/2021 и 119/2021), члана 32. тачка 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 47. став 1. тачка 8. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топoла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 16. марта 2023. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ БЕОГРАД 

 

Члан 1. 

 

 Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Мали Београд, ради 

изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Мали Београд  за период од 14.05.2023.-13.05.2033. године. 

Референдум је обавезујући и одржаће се дана 14. маја 2023. године (недеља), у времену од 

7,00 часова до 20,00 часова на гласачком месту у Згради бивше школе у Малом Београду, Маршала 

Тита 47. 
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Члан 2. 

 

Органи за спровођење референдума су: Општинска изборна комисија (у даљем тексту: 

Комисија) и гласачки одбор. 

  

Члан 3. 

 

 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове: 

1) стара се о законитом спровођењу референдума;  

2) доноси упутство за спровођење референдума; 

3) стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума; 

4) прописује обрасце за спровођење референдума; 

5) одређује гласачка места; 

6) образује гласачке одборе 

7) утврђује и проглашава резултате референдума; 

8) обавља и друге послове одређене Законом  о референдуму и народној иницијативи и 

овом Одлуком. 

Члан 4. 

 

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 

 

Члан 5. 

 

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 014-3/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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26. 

На основу члана 32. став 1. тачка 7 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон , 47/2018 и 111/2021-

др.закон), члана 22 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 

95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-

усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон,  86/2019-усклађени дин.изн., 

126/2020-усклађени дин.изн., 99/2021-усклађени дин.изн., 111/2021-др.закон и 124/2022-усклађени 

дин.износи) и члана 29. став 1. и 47. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 

16. марта 2023. године утврдила је 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ТОМИСЛАВЦИ ЗА ПЕРИОД ОД  14.05.2023. ДО 13.05.2033. 

Члан 1. 

У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Томиславци уводи се самодопринос за период од 14.05.2023. године до 13.05.2033. године 

на примања грађана. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Томиславци. 

Члан 3. 

Самодопринос се уводи у новцу. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Томиславци у 

износу од 20.000.000,00 динара (на бази цена из 2022. године). 

Члан 5. 

Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке, распоређују се за следеће намене: 

- Одржавање уличне расвете и трошкови електричне 

енергије..................................................................................25%.....................5.000.000,00 дин.          

- Одржавање водоводне мреже............................................10%.......................2.000.000,00 дин. 

- Одржавање објеката и јавних површина........................25%.......................5.000.000,00   дин. 

- Остваривање програма самодоприноса и функционисање месне заједнице 

.......................................................................................40%.......................8.000.000,00       дин. 

 

Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског производа. 
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Члан 6. 

Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Томиславци, грађани који обављају самосталну делатност и грађани који остварују приход од 

имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице Томиславци, односно имају непокретну 

имовину на подручју Месне заједнице Томиславци, а услови коришћења исте се побољшавају 

средствима самодоприноса. 

Члан 7. 

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

- 2% на нето зараде односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патената, ауторских права и 

техничких унапређења, 

- 4% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 20 кг. жита по хектару обрадивог земљишта за власнике земљишта, по подацима добијеним 

од Службе за катастар непокретности . 

Цена се утврђује на основу просечне цене меркантилне пшенице у последња три месеца 

претходне године одређена на Продуктној берзи у Новом Саду. Уколико цена на наведени 

начин није утврђена исту утврђује Општинско веће  за територију општине Бачка Топола. 

- 1% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако пензионер самовољно потпише 

писану изјаву. 

Члан 8. 

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Члан 9. 

Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 

путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса 

сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

Поступак утврђивања и наплате самодоприноса врши Одељење за финансије и утврђивање 

и наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Члан 10. 

Новчана средства самодоприноса уплаћују се на прописане уплатне рачуне при 

Министарству финансија Републике Србије Управе за трезор, филијала Суботица, експозитура 

Бачка Топола. Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Одељење за финансије и 

утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима. 

Члан 11. 

Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 
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Члан 12. 

Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. 

Члан 13. 

Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 

председник Савета месне заједнице и његов заменик. 

Члан 14. 

Савет месне заједнице је дужан да поднесе писмени извештај о утрошку самодоприноса 

збору грађана у свакој години. 

Члан 15. 

Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке. 

Члан 16. 

На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон , 47/2018 и 111/2021-др.закон) и Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-

усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-

др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон,  86/2019-

усклађени дин.изн. 126/2020-усклађени дин.изн., 99/2021-усклађени дин.изн., 111/2021-др.закон 

и124/2022-усклађени дин.износи ). 

Члан 17. 

Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци за период од 

14.05.2023. до 13.05.2033. године, доносе грађани који имају бирачко право и пребивалиште на 

подручју на коме се средства прикупљају и уписани су у бирачки списак или имају непокретну 

имовину на подручју Месне заједнице Томиславци, а услови коришћења исте се побољшавају 

средствима самодоприноса, путем референдума који ће се спровести 14.05.2023. године  (Недеља) 

у временском периоду од 7,00 до 20,00 сати, на гласачком месту у Згради Дома културе 

Томиславци , Козарачка бр.34.. 

Члан 18. 

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

Бачка Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-10/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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27. 

На основу члана 13. став 1 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 111/2021 и 119/2021), члана 32. тачка 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 , 83/2014-др.закон,101/2016-

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 47. став 1. тачка 8. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топoла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 16. марта 2023. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОМИСЛАВЦИ 

 

Члан 1. 

 

Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Томиславци, ради изјашњавања 

грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци  за 

период од 14.05.2023.-13.05.2033. године. 

Референдум је обавезујући и одржаће се дана 14. маја 2023. године (недеља), у времену од 

7,00 часова до 20,00 часова на гласачком месту у Згради Дома културе у Томиславцима, Козарачка 

34. 

 

Члан 2. 

 

Органи за спровођење референдума су: Општинска изборна комисија (у даљем тексту: 

Комисија) и гласачки одбор. 

  

Члан 3. 

 

 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове: 

1) стара се о законитом спровођењу референдума;  

2) доноси упутство за спровођење референдума; 

3) стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума; 

4) прописује обрасце за спровођење референдума; 

5) одређује гласачка места; 

6) образује гласачке одборе 

7) утврђује и проглашава резултате референдума; 

8) обавља и друге послове одређене Законом  о референдуму и народној иницијативи и 

овом Одлуком. 

Члан 4. 

 

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 

 

Члан 5. 

 

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 014-4/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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28. 

На основу члана 38. и 42. Закона о правима пацијената ("Службени гласник РС", број 45/13 

и 25/19 - др. закон), члана 47. тачка 6), и 51. став 3. Статута општине Бачка Топола  ("Службени 

лист општине Бачка Топола", број 5/2019), члана 85. став 1 тачка 3) и члана 88. Пословника 

Скупштине општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 7/2019), 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

I 

Образује се Савет за здравље општине Бачка Топола (у даљем тексту: Савет), у следећем 

саставу:  

1. Др Чила Илеш, председник, 

2. Др Мора Саболч, члан, 

3. Мајлат Бела, члан, 

4. Будимир Марић, члан, 

5. Орто Карољ, члан 

6. Др мед. Славица Николић и 

7. Косић Бибић прим.мр. сци. мед.др Нада, члан. 

 

Мандат председнику и члановима Савета траје за период за који су изабрани  одборници 

Скупштине. 

II  

Задаци Савета из области права пацијената су да спроводи мере у области заштите права 

пацијената и то:  

1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу чињеница;  

2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, 

односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;  

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже мере 

за заштиту и промоцију права пацијената;  

4) подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини 

општине, министарству надлежном за послове здравља и покрајинском органу управе надлежном за 

послове здравља.  

Ради информисања и остваривања потребне сарадње, извештај из става 1. тачка 4) ове тачке 

доставља се Локалном омбудсману општине Бачка Топола.  

Савет обавља и одређене послове из области јавног здравља, и то:  

1) међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења 

активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу, заједничком активношћу са 

органом аутономне покрајине, општине Бачка Топола, носиоцима активности и другим учесницима 

у систему јавног здравља;  

2) прати извештаје института и завода за јавно здравље о анализи здравственог стања становништва 
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на територији општине Бачка Топола која за то наменски определи средства у оквиру посебних 

програма из области јавног здравља, и предлаже мере за њихово унапређење, укључујући мере за 

развој интегрисаних услуга у општини Бачка Топола;  

3) доноси предлог плана јавног здравља на нивоу општине, који усваја Скупштина општине Бачка 

Топола и прати његово спровођење кроз посебне програме из области јавног здравља;  

4) иницира и прати спровођење активности промоције здравља и спровођења мера за очување и 

унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних незаразних болести, повреда и 

фактора ризика на територији општине Бачка Топола кроз посебне програме из области јавног 

здравља;  

5) даје мишљење на извештај о остваривању посебног програма у области јавног здравља који 

доноси општина Бачка Топола;  

6) учествује у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним ситуацијама;  

7) јача капацитете носилаца активности и учесника у области деловања јавног здравља;  

8) обавештава јавност о свом раду;  

9) даје подршку раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља на 

територији општине Бачка Топола, у складу са законом;  

10) извештава Скупштину општине и завод односно институт за јавно здравље о свом раду у 

областима деловања јавног здравља.  

III 

Савет обавља послове и задатке у континуитету, у складу са стандардима и важећим 

прописима Републике Србије, поштујући одредбе Пословника Скупштине општине Бачка Топола и 

на начин утврђен одредбама Пословника које се односе на седнице радних тела.  

Стручне и административно техничке послове за потребе Савета обављаће Одељење за 

општу управу и друштвене делатности, послове органа општине и заједничке послове општинске 

управе Бачка Топола. 

IV 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о образовању Савета за 

здравље у општини Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 9/2013, 3/2014, 

2/2015 и 4/2017).  

V 

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

Бачка Топола". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-16/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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29. 

 На основу члана 59. ст. 3. и 7. и члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 21. и 47. тачка 6. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2019), Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА   

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

I 
 

 Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину, који је 

донела Скупштина Друштва на седници дана 5.01.2023. године, под бројем VIII/2023-1. 
 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-1/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 

 

 

30. 

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019) и члана 21. и 47. тачка 6. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 5/2019), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  16. марта 2023. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМКОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ д.о.о 

СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Посебан програм Друштва са ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за коришћење 

средстава из буџета за 2023. годину, који је донела Скупштина Друштва на седници дана 

17.01.2023. године, под бројем VIII/2023-3. 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-3/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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31. 

 На основу члана 12. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', 36/11, 99/11, 

83/14-др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 47. став 1. тач. 6. и 10. Статута општине 

Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', број 5/19), Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

"AQUA TOP" ДОО БАЧКА ТОПОЛА  

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Одлуке о оснивању ''Aqua top" доо Бачка 

Топола број 005-2023 од 24. фебруара 2023. године коју је донела Скупштина друштва ''Aqua top" 

доо Бачка Топола, на седници одржаној дана 24. фебруара 2023. године. 

       

       

                                           II  

 

 Овo решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 023-12/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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32. 

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019),  члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) члана 47. тачка 12. Статута општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5.1/2019) и члана 43. Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности 

„Комград“ П.О Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 1/2023 – пречишћен 

текст), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
„КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 

ПАЖА ЈАНОШ, дипл. грађевински инжењер из Старе Моравице, Кудељарска 16, 

разрешава се дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално стамбене грађевинске 

делатности „Комград“ Бачка Топола из реда запослених. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-7/2023-V 
Дана: 16.03.2023. године 
Бачка Топола 

Председник 
Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
 
 
33. 

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019),  члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 47. тачка 12. Статута општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5.1/2019) и члана 43. Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности 

„Комград“ П.О Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 1/2023 – пречишћен 

текст), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
„КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 

МАРИНА КЛОБУШИЦКИ, професор разредне наставе из Бачке Тополе, Александра 

Пушкина бр. 12, именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално стамбене 

грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола из реда запослених, почев од 17.03.2023. године, 

до истека мандата садашњег сазива Надзорног одбора. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-17/2023-V 
Дана: 16.03.2023. године 
Бачка Топола 

Председник 
Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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34. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/2007, 83/2014 

– др закон, 101/2016 – др закон и 47/2018) и члана 62. Пословника Скупштине општине Бачка 

Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 7/2019), Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 16. марта 2023. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

 

 

I 

 

 Павле Лужаић, зидар, Земљорадничка бр. 2, Пачир, разрешава се дужности члана Одбора за 

избор и именовање, због поднете оставке.   

 

II 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-11/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 

 

 

 

35. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/2007, 83/2014 

– др закон, 101/2016 – др закон и 47/2018) и члана 62. Став 1. Пословника Скупштине општине 

Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 7/2019), Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 16. марта 2023. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА OДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

 

I 

 

Грубор Данијела, пољопривредни техничар, из Горње Рогатице, Петра Драпшина 9, именује 

се за члана Одбора за избор и именовање почев од 17.03.2023. године до истека мандата садашњег 

сазива Скупштине општине Бачка Топола. 

 

II 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-18/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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36. 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), члана 146. став 4. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), 

члана 47. тачка 6) Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 

5/2019), члана7 став 2. Одлуке о изградњи, постављању и одржавању споменика ("Службени лист 

општине Бачка Топола", број 26.1/2022), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 

дана 16. марта 2023. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗГРАДЊИ И ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА 

КОЛОНИСТИМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СВЕТИЋЕВО 

У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1.  

Приступа се изградњи и постављању споменика колонистима у насељеном месту Светићево 

у општини Бачка Топола, на кп. бр. 121 к.о. Гунарош према Пројекту – „ Колонистичка култура 

сећања-један век касније“.  

Члан 2.  

Средства за подизање споменика из члана 1. обезбедиће се у целости из средстава 

Удружења-Грађанска иницијатива Светићево, које је покренуло иницијативу за изградњу и 

постављање споменика у спомен парку насељеног места Светићево. 

Члан 3.  

Образује се Комисија од седам чланова која ће се старати о спровођењу Одлуке о изградњи 

и постављању споменика колонистима у насељеном месту Светићево у општини Бачка Топола у 

следећем саставу:  

1. Сузана Нешић Патаки, начелник Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство 

заштиту животне средине комунално-стамбене послове и привреду,- председник Комисије,  

2.  Томик Нимрод, историчар, заменик председника Скупштине општине – члан Комисије 

3. Ментуш Ливиа, члан Општинског већа задужен за област културе – члан Комисије 

4. Месарош Хелена, председник Савета МЗ Победа - члан Комисије  

5. др Растислав Стојсављевић, подносилац иницијативе - члан Комисије  

6. Бакош Река, представник Музеја општине Бачка Топола -члан Комисије 

7. Саша Срдић, председник Скупштине општине  - члан Комисије.  

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  "Службеном листу општине 

Бачка Топола".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 633-1/2023-V 

Дана: 16.03.2023. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 
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Бачка Топола 155 

   

20. Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата 

тајног гласања  за избор члана Општинског већа општине Бачка Топола 156 

   

21. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола 157 

   

22. Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства без елеменaта концесије за реконструкцију, рационализацију и 

одржавање дела јавног осветљења на територији општине Бачка Топола 157 

   

23. Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка 

Топола за 2023. годину 158 

   

24. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Мали Београд за период од 14.05.2023. до 13.05.2033. 159 

   

25. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Мали 

Београд 161 

   

26. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Томиславци за период од 14.05.2023. до 13.05.2033. 163 

   

27. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице 

Томиславци 166 

   

28. Одлука о образовању Савета за здравље општине Бачка Топола 167 

   

29. Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину 169 

   

30. Решење о давању сагласности на Посебан програм Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“  д.о.о Суботица  за коришћење средстава из буџета за 2023. годину 169 

   

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о оснивању 

"Aqua Top" доо Бачка Топола 170 

   

32. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола 171 

   

33. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола 171 

   



Број 5.2 16.03.2023. СТРАНА   177. OLDAL 2023.03.16. 5.2 szám 
 

  

 

 

34. Решење о разрешењу члана Одбора за избор и именовање 172 

   

35. Решење о именовању члана Одбора за избор и именовање 172 

   

36. Одлука о изградњи и постављању споменика колонистима у насељеном 

месту Светићево у општини Бачка Топола 173 

   

Издавач: Одељење за општу управу и друштвене делатности, послове органа општине и заједничке 

послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине 

општине. Аконтација претплате за 2023. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-

70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


