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37. 

На основу члана 48. Став 1. ,5. и 6. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС“ број 

129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси Скупштини 

општине Бачка Топола, 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

   

I 

 

Дана 09.06.2016. године потврђени су мандати за 41 одборника Скупштине општине Бачка Топола, 

који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Топола 
одржаних 24.04.2016. године и поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године за бирачко место број 

9.,  сходно члану 56. Закона о локалним изборима. 

     

II 

 

На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 16.03.2017. године утврђен је престанак 

мандата следећим одборницима  у Скупштини општине  : 

- Немањи Симовићу, професору физичког васпитања  из Бачке Тополе, ул.  Босанска  бр.5 , због поднете 

оставке, и 

- Месарош Хелени,службеници из Победе, ул. Моше Пијаде бр. 12, јер је изабрана за члана 

Општинског већа општине Бачка Топола. Наведеној одборници је престао мандат одборника Скупштине 

општине Бачка Топола избором на наведену функцију, сходно члану 43. став 5. и 45.став 8. Закона о 

локалној самоуправи. 

 

III 

 

Према члану 48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 

129/2007,34/2010 и 54/2011) када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат 

се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника. 
 

IV 

 

На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени    гласник РС“ број 

129/2007,34/2010 и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола је дана 27.марта 2017. године 

доделила мандате следећим кандидатима: 
- Наваи Наталии, студенту економије  из Бачке Тополе ул. М.Тита бр.73, која се налази на 

Изборној листи Коалиције Александар Вучић-Србија побеђује, под редним бројем 18. и 

- Хорват Жолту, магистру биологије, из Бачке Тополе ул.Козарачка 14., који се налази на 

Изборној листи Коалиције Александар Вучић-Србија побеђује, под редним бројем 20 . 

Општинска изборна комисија је новим одборницима издала Уверење о томе да су изабрани за 

одборнике Скупштине општине Бачка Топола на изборима одржаним 24.04.2016. године и поновљеним 

изборима одржаним 01.05.2016. године за бирачко место број 9. 

Мандат нових одборника траје до истека мандата одборника којима је престао мандат. 

Од кандидата за одборнике је прибављена и сагласност да прихватају мандат.   

 

V 

 

Мандат  одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору одборника и овог Извештаја 

о додели мандата новим одборницима. 
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VI 

 

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

 

Општинска изборна комисија 

 

 

Број : 013-15/2017-V                                                                                        Председник 

Дана: 27.03.2017.                                                                             Општинске изборне комисије 

                                                                                                                    Николович Елза, с.р. 

 

38. 

На основу члана 48. став 1., 5. и 6. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“ број 129/2007,34/2010 и 54/2011) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола(„Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола 

на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

О УТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола НАВАИ 

НАТАЛИИ, студенту економије  из Бачке Тополе, ул. М.Тита  бр.73 дана 06.04.2017.г., до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 

 

II 

 

 Против овог Закључка допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 48 часова од 

дана доношења овог Закључка.  
 

III 

 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:013-19/2017-V                                                                                   Председник 

Дана: 06.04.2017.г.                                                                              Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                           Саша Срдић, с.р.                                                                     

                                                                                      

39. 

На основу члана 48. став 1., 5. и 6. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“ број 129/2007,34/2010 и 54/2011) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола(„Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола 

на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

О УТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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I 

 

 Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола ХОРВАТ 

ЖОЛТУ, магистру биологије  из Бачке Тополе, ул. Козарачка  бр.14  дана 06.04.2017.г., до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 

 

II 

 

 Против овог Закључка допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 48 часова од 

дана доношења овог Закључка.   
 

III 

 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:013-18/2017-V                                                                                                      Председник 

Дана: 06.04.2017.г.                                                                                                 Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                               Саша Срдић, с.р                                                         

                                                                                    

                                                                                              

40. 

На основу члана 59. и 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016) и 

члана 21. и 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  

06. априла 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА   

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Посебан програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину, који је донела 

Скупштина Друштва на седници дана 06.03.2017. г. 
 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број:023-12/2017-V Председник 

Дана:06.04.2017. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

41. 

На основу члана 59. став  7. и  члана 74. Закона о  јавним предузећима („Службени  гласник РС “, 

број 15/2016) и члана  21. и 42. тачка 7. Статута општине  Бачка Топола  („Службени лист општине Бачка 

Топола“ број: 15/2008, 1/2009,6/2010,9/2012 и 12/2014), Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одражној  дана: 06. априла 2017.године ,  донела  је:                                                                                       
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И 

РАЗВОЈА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

„ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА 

за период 2017-2027.године 

 

I 

 

  Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом    „Регионална депонија“ Суботица, за период 

2017-2027. године, који је донела Скупштина Друштва, на седници  дана 06.03.2017.године 
 

I I 

    

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА                      

Број : 023-11/2017- I-1                                           Председник 

Дана :06.04.2017.                                                                Скушпштине општине  

Бачка Тополa                                                     Саша Срдић, с.р. 

 

42. 

На основу члана 59. став 7. и  члана 74. Закона о  јавним предузећима („Службени  гласник РС “, 

број 15/2016) и члана 21. и 42. тачка 7. Статута општине  Бачка Топола  („Службени лист општине Бачка 

Топола“ број: 15/2008, 1/2009,6/2010,9/2012 и 12/2014), Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној  дана: 06. априла 2017.године ,  донела је :                                                                                       

      
                 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  

ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ   ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЧВРСТИМ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

„ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА 

за период 2017-2027.године 

 

 I 

 

  Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање  чврстим комуналним отпадом    „ Регионална депонија“ Суботица, за период 

2017-2027. године, који је донела Скупштина Друштва, на седници  дана 06.03.2017.године 

 

I I 

      

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА                      

Број : 023-11/2017- I-2                                     Председник 

Дана :06.04.2017.                                         Скушпштине општине  

Бачка Топола                                                                Саша Срдић, с.р. 
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43. 

 На основу члана   46. став 1. Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14), члана 

9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр: 135/2004 

и 88/2010) и члана 42. тачка 7.   Статута Скупштине општине Бачка Топола  („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 6/2010, 9/2012 и 12/2014), по прибављеном Мишљењу Комисије за 

планове Општине Бачка Топола,  Скупштина општине Бачка Топола,  на седници одржаној 06. априла  

2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

  

О  ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ДЕО  БЛОКА 2  У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за део  блока 2 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 10/2001).  

 Овом Одлуком  одређују се и: Оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације  са описом, 

услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за 

план, начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације, 

визија и циљ израде плана, концептуални оквир планирања са предлогом основних намена  простора и 

коришћења земљишта, начин финансирања израде назив носиоца израде и рок за израду, место и начин 

обављања јавног увида , одлуку о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину  као  број примерака који се израђује у дигиталном и на аналогном облику. 

 

Члан 2. 

 

Оквирне границе Плана детаљне регулације чине: са северне стране парцела улице Нушићева, са 

источне стране парцела улице Маршала Тита, са јужне стране северна граница градског парка са западне 

сране улица Светозара Марковића.  
 План детаљне регулације се припрема за простор чије границе чине: Почетна тачка описа, тачка 

бр.1. налази се на северо-западном делу планског простора , на међи парцела 4600 и 4597/1.  Од тачке број 

1. граница у правцу истока  сече парцелу број 7446 (ул Светозара Марковића), наставља северном међном 

линијом парцеле број 7447 (ул. Нушићева), сече парцелу број 7300 (корито реке Криваје). наставља 

северном међном линијом парцеле 7451 (ул. Нушићева ), сече парцелу бр.7308, до тачке бр.2.  Од тачке 

број 2. граница у правцу југа прати источну међну линију  парцеле број 7308 (ул. Маршала Тита ), до тачке 

број 3. Од тачке број 3. у правцу југо-запад граница сече парцелу број 7308, прати северну и западну међну 

линију парцеле број 5324/2 до тачке бр.4.  Од тачке број 4. граница прати источну међну линију парцеле 

број  5327 до тромеђе парцела 5336/1, 5334 и 5333/2 до тачке број 5. Од тачке број 5. граница прати јужну 

међну линију парцеле број 5327, сече парцелу број 7300 (корито реке Криваје ), до међне линије парцеле 

број 5309, до  тачке број 6. Од тачке број 6. граница прати источну и јужну међну линију парцеле број 5309 

источну међну линију парцеле 5307 до тачке број 7. Од тачке број 7. граница прати јужну међну линију 

парцеле број 5307 сече парцелу број 7446 (ул. Светозара Марковића), до међе парцеле број 7446 и број 

5254 до тачке број 8. Од тачке број 8. граница прати западну међну линију парцеле број 7446 (ул. 

Светозара Марковића ), до почетне тачке број 1.  

  Коначна граница планског подручја ће се дефинисати приликом израде Нацрта  Плана детаљне 

регулације.  

Оквирна површина обухвата планa је П= 118.000m
2
. 

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице Плана детаљне регулације, чине услови и смернице из Генералног плана Бачке 

Тополе, којима се дефинише намена површина, која се задржава и као спортско рекреативна. 
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Члан 4. 

 

Планирање, коришћење и уређење простора се заснива  на принципу одрживог развоја кроз 

интегрални и континуални приступ планирању, рационално вишевременско и одрживо коришћење 

земљишта и заштиту животне средине. Начела планирања базирају на унапређењу квалитета и услова 

живљења кроз обезбеђење реализације недостајућих садржаја јавне намене и побољшање квалитет и 

капацитета постојећих садржаје, учешће јавности у планирању и обликовању животног простора и 

усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења простора.  

 

 Члан 5.  

 

Визија и циљ израде и доношења Плана детаљне регулације, је дефинисање подручја дела блока 2 

у Бачкој Тополи,  као и  коришћење истог у функцији туризма, спорта и рекреације и  обогаћивањем 

различитим туристичко-рекреативним функцијама, у складу са постојећим, искоришћавањем природних 

потенцијала за комплекснији, обимнији и квалитетнији развој , а све у циљу побољшања квалитета живота  

и економског ефекта истог. 

-Утврђивање намене земљишта на површинама за остале намене и дефинисање правила грађења; 

-утврђивње површине за јавне и остале намене у циљу формирања или корекције уличне мреже и 

стварање услова за изградњу саобраћајне и друге инфрструктуре ; 

-стварање урбанистичког континуитета између простора који су претходно обрађени планским 

документима; 

Визија и циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је да се уређењем простора, изградњом 

објеката и терена за спортско рекреативне намене са потребним пратећим садржајима и инфраструктуром 

за редовно функционисање планираних садржаја.  

 

Члан 6.  

 

Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора произилазе из Генералног плана Бачке 

Тополе,  у  смислу задржавања локације градског стадиона, са предвиђањем повећања спортско 

рекреативних површина, озелењавања слободних површина у пејзажном стилу, као и дефинисање услова  

заштите градског парка  од стране Покрајинског  Завода за заштиту природе. 

  

Члан 7. 

 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром 

основних намена  простора и коришћења земљишта-простор обухвата плана одређују границе планског 

простора дефинисане под тачком 2., са задржавањем градског  стадиона  (могуће су интервенције и 

адаптације реконструкције доградња) за побољшање квалитета објекта  у смислу функционалности , нових 

садржаја капацитета са планирањем новог затвореног базена са пратећим садржајима као и  са 

формирањем отворених терена за спорт и рекреацију и нових паркинг места  на простору постојећих 

породичних стамбених објеката.   

Члан 8. 

 

Ефективни рок  за израду Плана детаљне регулације је најдуже 60 дана од дана доношења Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације. 

У овај рок не улазе рокови који се односе на прикупљање услова и подлога као и време поступка 

усвајања Плана детаљне регулације. 
 

Члан 9. 

 

 Носилац  Плана детаљне регулације, је Општина Бачка Топола, Одељење за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине  имовинско -правне послове, 

Општинске управе Бачка Топола. 
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Члан 10. 

 

 Финансијска средства за израду Плана детаљне регулације   су обезбеђена у буџету општине Бачка 

Топола,  и оквирна процена је да износе 3.000.000,00 дин. 

   

Члан 11. 

 

 Саставни део  Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 

Тополи  је  Одлука о   изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 

Тополи  на животну средину, под бројем :350-4/2017-I од дана 08.03.2017.године. 

 

Члан 12. 

 

 Излагање Плана детаљне регулације на јавни увид ће се одржати у просторијама Услужног центра 

Општинске управе Бачка Топола. 

 Оглашавање излагања на  јавни увид Плана детаљне регулације, обавиће Одељење за 

грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине  имовинско - 

правне послове, Општинске управе Бачка Топола. 

 

Члан 13. 
 

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

Топола“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       Председник  

БАЧКА ТОПОЛА           Скупштине општине 

Број:350-4/2017-I                Саша  Срдић  с.р. 

Дана:06.04.2017.             

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: 350-2/2017-I 

Дана: 08.03.2017. 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

На  основу члана 9. став 1. и члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну  

средину ( '' Службени гласник РС'' , број 135/2004, 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ( ''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 54/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14), и члана 13 Одлуке о општинској управи ( ''Службени лист  

Општине Б. Топола'', бр. 3/2009), Одељење за грађевинарство, стамбено комуналне послове, 

пољопривреду, заштиту животне средине  и имовинско правне послове доноси: 
 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину   Плана детаљне 

регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи   (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени). 
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Члан 2. 
 

У оквиру стратешке процене утицаја Плана детаљне  регулације  на жинотну средину, разматраће 

се постојеће стање животне средине на подручју  обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, 

карактеристике утицаја планираних садржаја  на микро и макролокацију  и друга питања и проблеми  

заштите животне средине  у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних  утицаја плана  на 

животну средину, а узимајући у обзир планиране намене- детаљне  регулације. 

О извршеној стратешкој процени утицаја плана  на животну средину сачиниће се Извештај који  ће 

обухватити обавезне елементе, утврђене у члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину ('' Службени гласник РС'', бр. 135/04, 88/10). 
 

Члан 3. 
 

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

следећој методологији: 

 

I    ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Садржај и циљеви Плаиа и њихов однос са другим плановима 

Преглед  постојећег  стања животне средине карактеристике животне средине простора, који може бити 

изложен негативном утицају 

Разматрани проблеми из области заштите животне средине у Плану и образложење изостављања 

одређених проблема у поступку процене. 

Приказ Планом предвиђених варијантних решења у контексту заштите животне средине. 

Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама поводом израде 

Стратешке процене. 

 

 II   ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ (СА ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА) 

 

III  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ 

 

Процена утицаја варијантних решења Плана на животну средину са мерама заштите. 

Поређење варијантних решења и избор најповољнијег решења са образложењем (укључујући и 

варијантно решење у случају нереализовања Плана) 

Процена утицаја планираних решења  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 
 

ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА УТИЦАЈА 
 

Усклађеност наведених утицаја са важећим стандардима и прописима 

Коришћење методологије у изради стратешке процене 

Идентификација могућих прекограничних утицаја на животну средину 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја. 
 

IV  СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА 
 

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Циљеви 

Индикатори 

Права и обавезе надлежних органа 

Опис поступка у случају појаве акцидената 

Други елементи, у зависности од врсте Плана. 

 

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГОЈЕ 

 

VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И 

ПРИКАЗ НАЧИНА НА КОЈИ  СУ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У ПРОСТОРНИ  ПЛАН 

 

VIII УЧЕШЋЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА  У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И РАЗМАТРАЊА 

ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ  

 

IX  ИЗВОД ИЗ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ( ЗАКЉУЧАК НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ) 
 

Члан  4. 
 

Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја  одредиће носиоц израде планског 

докумнета.   

За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде ће сачинити мултидисциплинарни 

стручни тим, који ће је састављен од запослених са одговарајућим овлашћењима и лиценцама и по потреби 

ангажованих стручних лица  или организација који су квалификовани за анализу елемената стратешке 

процене. 
 

Члан 5. 
 

Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 60 дана од ступања на снагу Одлуке оизради 

Плана. 
 

Члан 6. 
 

Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће инвеститор.  

 

Члан 7. 
 

Орган надлежан за припрему плана , Одељење за грађевинарство  обезбедиће учешће 

заинтересованих органа и организација, које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту 

животне средине у складу са чланом 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( 

''Службени гласник РС' , бр.135/04 и 88/10) 
 

Члан  8. 
 

Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради  Плана дезтаљне регулације  

за део блока 2 у Бачкој Тополи. и биће изложена на јавни увид заједно са Нацртом плана, у складу са 

чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ''Службени гласник РС'', бр: 135/04 

и 88/10) и чланом    46. Закона о планирањуа и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр: 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14). 
 

Члан 9. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања ''Службеном листу општине Бачка 

Топола'' 

 

       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                                                                            КИШКАРОЉ ЗОЛТАН дипл.инж.арх, с.р. 
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44. 

На основу члана 41а. став 4. Закона о заштити природе ('' Службени гласник РС'', бр. 36/2009, 

88/2010, 91/2010- исправка и 14/2016), чланa 4. тачка 6.  Статута Општине Бачка Топола (''Службени лист 

Општине Бачка Топола'', бр. 15/2008,1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), a по прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 353-02-2450/2015-17 од дана 29.03.2017. 

године и сагласности Покрајинског секретеријата за урбанизам и заштиту животне средине број: 130-501-

2128/2015-04 од дана 05.04.2016. године, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, Скупштина 

општине Бачка Топола, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

о проглашењу заштићеног подручја 

Парка природе „Бачкотополске долине“ 

 

Члан 1.  

 

 Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје које обухвата деоницу лесне долине главног 

тока Криваје (деонице назване Рит и Бећарска долина, укључујући и акумулационо језеро) и бочну долину 

према Карађорђеву, као парк природе, тј. заштићено подручје локалног значаја – III категорије, под 

називом Парк природе „Бачкотополске долине“ (у даљем тексту: Парк природе „Бачкотополске долине“).    
 

Члан 2. 
 

 Парк природе „Бачкотополске долине“ се проглашава за заштићено подручје III категорије са 

циљем: 

1. очувaња и унапређења стања природних станишта, од којих се издвајају остаци панонских степа 

својим флористичким богатством и присуством критично угрожених врста у Србији: безстаблови 

козинац (Astragalus exscapus) и тамно-љубичасти лук (Allium atroviolaceum); 

2. заштите сукцесијског низа станишних типова лесних долина који омогућују опстанак строго 

заштићених врста мочварних, ливадских и шумо-степских станишта, као и унапређења стања ових 

комплекса, ревитализацијом и повезивањем у еколошку мрежу; 

3. унапређења стања акумулације, као значајног станишта угрожених врста, са посебним освртом на 

гнежђење водених птица, као и њихово одмарање и зимовање на источном европском 

миграционом путу; 

4. очувања и унапређења структуре  и састава заштитног зеленила, његове функције у очувању 

биолошке разноврсности и повољне екоклиме подручја, са посебним освртом на парк у Зобнатици; 

5. обнављање културно-историјских елемената вртне архитектуре старог парка код Војнићевог 

каштела; 

6. формирања мултифункцоналног приобалног тампон-појаса уз обалу акумулације, у складу са 

потребама очувања биолошке разноврсности подручја, побољшања квалитета воде језера и 

формирања јавних зелених површина у функцији рекреације, едукације и одрживог туризма.  

 

Члан 3.  

 

         Парк природе „Бачкотополске долине“ налази се на простору средње Бачке лесне заравни, у горњем 

току водотока Криваје. Подручје обухвата деоницу широке долине водотока Криваје, између Малог 

Београда и Бачке Тополе са акумулационом језером и бочну долину које се пружа од Карађорђева до 

Зобнатице, као и дрворед софоре уз магистрални пут између Бачке Тополе и Зобнатице. 

         Парк природе „Бачкотополске долине“ обухвата површину од 522,22 ha, а око заштићеног подручја је 

успостављена заштитна зона површине 1566 ha. 

         На подручју Парка природе „Бачкотополске долине“ исказано на основу података из катастра, 
2.980,49 ha или 86% земљишта налази се у државној, а 7% у приватној својини. Друштвена својина 

обухвата 6% заштићеног подручја. 

        Опис граница заштићеног подручја Парк природе „Бачкотополске долине“ и његове заштитне зоне, 

као и графички приказ граница заштићеног подручја и заштитне зоне, дати су у прилогу ове одлуке и чине 

њен саставни део. 
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Члан  4. 

 

Циљеви заштите из члана 2. ове одлуке реализују се кроз следеће активности: 

 

1. одржавање и ревитализација станишта заштићених врста, односно значајних станишних типова као 

и реинтродукција врста; планска примена активних мера заштите врста и станишта; 

2. традиционални видови коришћења природних ресурса, посебно просторно и временски 

ограничена, контролисана испаша, кошење ливада и сеча трске; унапређивање постојећих  и формирање 

нових еколошких коридора унутар заштићеног подручја, као и према суседним елементима еколошке 

мреже; сузбијање инвазивних врста као саставни део активности управљача и свих корисника простора; 
3. откуп и/или замена површина у циљу рестаурације станишта, формирања тампон-зона на 

заштићеном подручју и заштитних појасева у заштитној зони, у складу са интересима очувања 

биодиверзитета, као и њихово уређење за одрживи туризам или рекреацију; формирање 

мултифункционалног приобалног тампон-појаса у ширини од 20 метара са доминацијом травне вегетације 

минималне ширине 10 метара уз обалу; пренаменама обалне зоне у јавне зелене површине, односно у 

заштитно зеленило; 

4. ревизија пројеката и програма управљања водним објектима и водним режимом подручја у циљу 

интегралног управљања водама, управљање рибљим фондом у складу са еколошким карактеристикам 

подручја; уклањање молова и других објеката који нису у складу са циљевима заштите природних 

вредности у року од пет година од доношења ове Одлуке; 

5. етапно обнављање паркова и парк-шума са циљем успостављања вишеспратне структуре зеленила 

са доминацијом аутохтоних врста; очување културно-историјске просторне структуре старог парка код 

Војнићевог каштела и израда пројеката за планску обнову свих структуралних елемената, заснованих на 

просторно-историјској анализи; пејзашно уређење околине заштићених објеката културно-историјског 

наслеђа и традицоналног градитељства у складу са стилом објеката; коришћење парковских површина у 

едукативне сврхе; формирање вишеспратних заштитих појасева уз рубове шумских засада и зелених 

површина у складу са сатавом и структуром аутохтоних заједница подручја; замена шумских засада и 

групација алохтоних врста на значајним стаништима у састојине аутохтоних врста заштићеног подручја; 

6. формирање ветрозаштитних појасева у заштитној зони, са минимално 50% учешћа аутохтоних 

врста, у складу са интересима очувања биодиверзитета подручја и побољшања квалитета површинских 

вода; зонални распоред активности и садржаја у заштитној зони, у складу са потребама очувања 

биодиверзитета и квалитета воде; мониторинг природнх вредности; популаризација заштите природе и 

промоција природних вредности подручја; едукација корисника простора ради усклађивања њихове 

активности са потребама очувања природних вредности подручја; контролисани развој еко туризма. 

 

                                                                  Члан 5. 

 

На заштићеном подручју Парка природе „Бачкотополске долине“ успостављају се режими заштите 

I, II и III степена. 

 

Подручје режима заштите I степена, укупне површине 15,9 hа, обухвата остатке исконске степске 

вегетације на стрмим и сувим косинама полуострва, код спајања лесне долине Криваје са бочном долином 

од Карађорђева, на површини од око 4 ha, а овим режимом су заштићене и три просторне целине  унутар 

тршћака: Стари тршћак код Варгиног салаша, Стари тршћак у Риту и Стари тршћак код Зобнатице. 

 

Подручје режима заштите II степена, укупне површине 178,11 hа, обухвата најосетљивије 

просторне целине на копну које припадају станишним типовима приоритетним за заштиту или 

представљају станишта строго заштићених биљних врста (Северна степа код Карађорђева, Јужна степа код 

Карађорђева, Степа код ушћа  и терестични делови Мозаика станишта код Зобнатице). У овај режим су 

укључени и замочварени делови језера, који захтевају строгу заштиту као места за размножавање или 

исхрану заштићених врста ( Мозаик станишта код Варгиног салаша, Северни тршћак у Риту, Јужни 

тршћак у Риту,  Мозаик станишта код Зобнатице, Острво код Зобнатице, Острво код Уметничке колоније, 

Острво код Алмашијевог салаша). 

 

Подручје режима заштите III степена, укупне површине 327,64 hа, спроводи се на делу заштићеног 

подручја са делимично измењеним и/или измењеним екосистемима од научног и практичног значаја, и  
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заузима мањи део Рита, доминантан је на Пашњаку код Карађорђева и у Бећарској долини, а дрворед 

софоре и Еколошки коридор Криваје (укључујући и Купалиште за коње), у целини припадају овом режиму 

заштите. 

 

Члан 6. 

 

На подручју Парка природе „Бачкотополске долине“ забрањује се:  

 

1. узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање фауне; 

2. лов на водену пернату дивљач; 

3. уништавање и непланско уклањање вегетације и дивље флоре, као и нарушавање стања наслеђених 

хортикултурних вредности и вредне дендрофлоре, парковског мобилијара и вртно-архитектонских 

елемената; 

4. преоравање и нарушавање ливада, пашњака и трстика; 

5. замена састојина и групација аутохтоних врста дрвећа алохтоним; 

6. смањивање заступљености зелених површина у парковима; 

7. радови који изазивају трајне негативне промене хидролошког режима заштићеног подручја или 

квалитета воде влажних станишта; 

8. одлагање свих врста отпадних и опасних материја, као и успостављање транспортне руте опасног 

отпада; 

9. радови и активности којима се врши загађивање ваздуха, земљишта, подземне и површинске воде; 

10. извођење било каквих активности које нису у складу са циљевима заштите заштићеног подручја. 

 

На подручју Парка природе ,,Бачкотополске долине“ ограничава се:  

 

1. промена намене површина, морфологије терена и изградња објеката, на потребе ревитализације 

станишта, редовног одржавања бране и управљања водама, као и на промене предвиђене постојећим 

просторно-планским документима/решењима,  

2. уређење обале акумулација за туризам и рекреацију, на деонице обале одређене планским 

документима/решењима, 

3. изградња објеката и инфраструктуре, као и постављање ограда у приобалном појасу, на планска и 

техничка решења, којима се обезбеђује заштита дивљих врста и проходност приобаља за слабо покретљиве 
врсте;  

3.а      изградња нових путева са тврдом подлогом на приступне путеве водопривредних објеката чија траса 

најкраћим путем прелази преко заштићеног дела обалног појаса; 

4. упуштање вода на оне чији су параметри квалитета испод граничних вредности емисије 

загађујућих материја дозвољених за упуштање у крајње реципијенте; 

5. кретање посетилаца и возила на, за ту сврху, предвиђене стазе и путеве, у складу са капацитетом 

подручја (ограничење се не односи на редовне делатности коришћења водног и пољопривредног 

земљишта или изградње/одржавање инфраструктуре);  

6. кретања чамаца на моторни погон СУС, на потребе управљања; 

7. кретања чамаца са електричним моторима, на ограничени број сезонских рекреативних и 

туристичких пловила по плански утврђеним линијама кретања; 

8. лов, у појасу од 250 метара од граница режима заштите I степена на санитарни излов;  

9. риболов на рекреативни и спортски;  

10. храњење риба на контролисану прихрану током планских такмичења риболоваца; 

11. уношење и гајење алохтоних врста, на врсте које нису инвазивне у Панонском биогеографском 

региону; 

12. паљење вегетације, на планске активности управљања; 

13. подизање високог зеленила на травним и влажним површинама, на ограничену планску обнову 

групација и састојина аутохтоних врста; 

14. учешће четинарских врста, на највише 20% покровности у зеленим површинама парцела или 

блокова; 

15. уређење зелених површина без планске или пројектне документације, на санирање ломова и 

извала; 

16. поплочавање стаза и одморишта у парковима, за побољшавање приступа објектима и до највише  
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5% површине парцела или блокова; 

17. сеча стабала са дупљама, на период август-октобар; 

18. ложење ватре на за ту сврху предвиђеним локацијама; 

19. заштита обале од ерозије, на примену биолошко-техничких решења, осим код бране и водозахвата; 

20. уклањање водене и мочварне вегетације на просторно и временски ограничене радове уз очување 

најмање 30% флотантне вегетације; 

21. испаша, кошење ливада и сеча трске на временски и просторно ограничене радове, уз остављање 

непокошених најмање 30% тршћака и 15% ливада сваке године у облику равномерно распоређених 

површина. 

 

Члан 7. 

 

На подручју режима заштите I степена забрањује се коришћење природних ресурса и изградња 

објеката, а ограничавају се радови и активности на научна истраживања и праћење природних процеса, 

контролисану посету ради стручне едукације, као и спровођење заштитних, санационих и других 

неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских 

болести и пренамножавања штеточина, уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине (у даљем тексту: Министарство). 

 

Члан 8. 

 

На подручју режима заштите II степена поред ограничења из члана 6. став 2. ограничава се:  

 

1. изградња молова, пловних и других објеката, на оне у функцији управљања; 

2. туристичке активности, на просторно и временски ограничне видове еко и сеоског туризма; 

3. уређење места за спортски и рекреативни риболов, на највише 20% укупне дужине линије 
обале; 

4. обнављање шумских засада или групација алохтоних врста на планску замену тих састојина 

аутохтоним врстама заштићеног подручја; 

5. кретање посетилаца без пратње Управљача на период обданице; 

6. кретање пловила на потребе управљања; 

7. коришћење молова и других објеката који нису у складу са циљевима заштите природних 

вредности на период од највише пет година до доношења ове Одлуке; 

8. употреба хемијских средстава, на примену за потребе управљања, у складу са Законом; 

9. уношење алохтоних врста, на планско обнављање вртне архитектуре паркова у складу са 

њиховим културно-историјским карактеристикама. 

 

Члан 9. 

 На подручју режима заштите III степена поред ограничења из члана 6. став 2. ограничава се:  

 

1. изградња молова, на утврђене типске молове од природног материјала и на плански одређене 

деонице обале; 

2.  уређење места за спортски и рекреативни риболов, на највише 70% укупне дужине линије 

обале уз овај режим; 

3. формирање рекративних стаза и површина на најмање 70% укупне дужине линије обале уз овај 

режим и на удаљеност већу од 10 m од обале; 

4. обнављање постојећих и подизање нових шумских засада, на засаде који садрже вишеспратни 

заштитни појас аутохтоних врста према травним и влажним стаништима у ширини од најмање 

10 m; 

 

Члан 10. 

 

У заштитној зони Парка природе „Бачкотополске долине“ забрањује се: 

 

1. подизање индустријских објеката; 
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2. извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни интегритет подручја; 

3. радови који трајно погоршавају хидролошки режим заштићеног подручја или угрожавају 

квалитет земљишта, ваздуха, површинске и подземне воде. 

 

У заштитној зони Парка природе „Бачкотополске долине“ ограничава се: 

 

1. подизање објеката ван грађевинских подручја на водопривредне објекте, као и на 

инфраструктуру предвиђену важећим планским документимма до покретања поступка заштите; 

2. формирање новог грађевинског земљишта, на просторне целине чија је минимална удаљеност 

200 m од границе режима заштите I и II степена, са зоналним распоредом активности и 

садржаја, у складу са потребама очувања биодиверзитета и квалитета воде, уз формирање 

најмање 50 m заштитног зеленила између обале језера и изграђених површина; 

3. уношење и гајење алохтоних врста, на врсте које нису инвазивне у Панонском региону; 

4. подизање шумских засада уз саму границу заштићеног подручја на засаде који садрже 

вишеспратни заштитни појас аутохтоних врста према заштићеном подручју у ширини од 

најмање 10 m; 

5. изградња нових путева са тврдом подлогом на растојање веће од 50 m од границе заштићеног 

подручја; 

6. планирање туристичких и други садржаја који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, 

вибрацији и/или узнемиравања живог света осветљавањем, на растојање веће од 200 m од 

станишта осетљивих заштићених врста; 

7. лов, у појасу од 250 m од граница режима заштите I степена на санитарни излов; 

8. подизање зградa за становање, угоститељство и туризам у грађевинским реонима, на растојање 

веће од 50 m од обале на подручјима са канализацијом, односно 100 м када не постоји 

канализација. 

 

Члан 11. 

 

Управљач заштићеног подручја Парка природе „Бачкотополске долине“ је Јавно предузеће за 

грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење из Бачке Тополе (у даљем тексту: Управљач). 

У управљању заштићеним подручјем Управљач је нарочито дужан да: 

 

1. чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите; 

2. унапређује и промовише заштићено подручје; 

3. доноси план управљања и правилник о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен овом 

одлуком; 

4. обележи заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са посебним правилником о 

начину обележавања (Правилник о начину обележавања заштићених природних добара'' Службени 

гласник РС'', бр. 30/92, 24/94 и 17/96); 

5. осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја; 

5а. даје сагласност за обављање научних истраживања, извођење истражних радова,                         

снимање филмова, постављање привремених објеката на површинама у заштићеном подручју и даје 

друга одобрења у складу са Законом о заштити природе и правилником о унутрашњем реду и 

чуварској служби; 

6. обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; 

7. прати кретање и активност посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке посете; 

8. води евиденције о природним вредностима и о томе доставља податке Покрајинском заводу за 

заштиту природе; 

9. води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор 

угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља податке Заводу и Министарству; 

9а. води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање заштићеним подручјем; 

10. у сарадњи са републичком и покрајинском инспекцијом и органима безбедности спречава све 

активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и представљају фактор 

угрожавања и девастације заштићеног подручја; 

11. доноси акт о накнадама у складу са Законом о заштити природе; 

12. врши и друге послове утврђене законом и актом о заштити.   
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Члан 12. 

 

Начин спровођења заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, смернице и 

приоритети за заштиту и очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице, 

имајући у виду потребе локалног становноштва спроводи се према Плану управљања. 

Сва правна лица, предузетници и физичка лица која обављају одређену делатност унутар граница 

заштићеног добра, дужна су да своју делатност обављају у складу са планом управљања. 

План управљања доноси Управљач за период од десет година, са садржином и на начин прописан 

законом којим се уређује заштита природе, и уз претходно прибављено мишљење Покрајинског завода за 

заштиту природе доставља га на сагласност Скупштини Општине Бачка Топола. За План управљања 

Управљач је дужан да прибави водна акта у складу са Законом о водама. 

План управљања садржи нарочито: 

1. приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса; 
2. оцену стања животне средине заштићеног подручја; 

3. преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања 

заштићеног подручја; 

4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења одрживог развоја; 

5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева; 

6. приоритетне активности  мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу 

природних и створених вредности; 

7. приоритетне задатке научно-истраживачког и образовног рада; 

8. планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу 

простора; 
9. просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта; 

10. активности на промоцији вредности заштићеног подручја; 

11. студијску, програмску, планску и пројектну документацију потребну за спровођење циљева и 

активности; 

12. облик сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и корисницима 

непокретности; 

13. активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације плана 

управљања и начин оцене успешности његове примене; 

14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених послова у 

управљању заштићеним подручјем и начин њиховог обезбеђења. 

 

             Управљач је дужан да анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате, и по 

потреби изврши његову ревизију. 

Управљач је дужан да Извештај о остваривању Плана управљања достави  надлежном органу 

локалне самоуправе најкасније 60 дана пре истека периода за који је донет. 

 

Члан 13. 

 

План управљања се остварује годишњим програмима управљања (у даљем тексту: Годишњи 

програм), на који сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

            Извештај о остваривању годишњег програма управљања за претходну годину Управљач доставља 

надлежном органу јединице локалне самоуправе до 15. децембра текуће године, а годишњи програм 

управљања за наредну годину Управљач доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе до 15. 

новембра текуће године. 

 

Члан 14. 

 

Управљач је дужан да донесе Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ( у даљем тексту: 

Правилник) и у складу са њим обезбеди спровођење режима заштите, односно унутрашњи ред и чување 

заштићеног подручја. 

У оквиру садржине прописане Законом о заштити природе, Правилником се ближе утврђују 

забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени. 

На Правилник сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
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Правилник се објављује у "Службеном листу општине Бачка Топола" и на други погодан начин 

који одреди Управљач. 

 

Члан 15. 

 

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Парк природе „Бачкотополске долине“ , његове 

спољне границе и границе површина, односно локалитета са режимом заштите I, II и III степена у 

роковима предвиђеним Планом управљања. 
 

Члан 16. 

 

 Финансирање заштићеног подручја обезбеђују се из буџета општине Бачка Топола, путем Фонда 

за заштиту животне средине, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених у 

обављању делатности и управљања заштићеним подручјем и из других извора у складу са Законом. 

                                                                          

Члан 17. 

 

Управљач је дужан да донесе акт о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе 

„Бачкотополске долине“ (у даљем тексту: Акт о накнадама) у року од годину дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке и достави га на сагласност надлежном органу јединице локалне самоуправе. 

Акт о накнадама се објављује у "Службеном листу општине Бачка Топола" и на други погодан 

начин који одреди Управљач. 

 

Члан 18. 

 

Управљач је дужан да донесе План управљања из члана 11. ове одлуке најкасније у року од годину 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 19. 

 

До доношења Плана управљања из члана 12. ове одлуке, Управљач ће вршити послове на основу 

програма управљања, који је дужан да донесе и достави на сагласност надлежном органу јединице локалне 

самоуправе у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Програм управљања из става 1. овог члана садржи нарочито: детаљан приказ задатака односно 

послова у периоду до доношења Плана управљања на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и 

одрживом коришћењу заштићеног подручја; приказ конкретних послова на изради и доношењу 

управљачких докумената, првенствено Плана управљања, правилника о унутрашњем реду и чуварској 
служби и акта о накнадама за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању 

заштићеног подручја; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршење програма, 

висине и извора потребних финансијских средстава.  

 

Члан 20. 

 

Управљач је дужан да донесе Правилник из члана 14. ове одлуке најкасније у року од годину дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 21. 

 

Планови уређења простора, шумске, ловне, риболовне, пољопривредне, водопривредне и друге 

основе и програми који обухватају заштићено подручје усагласиће се са овом одлуком и Планом 

управљања из члана 12. овог акта. 
 

Члан 22. 
 

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

Топола». 
 



Број 6. 06.04.2017. СТРАНА   118. OLDAL 2017.04.06. 6. szám 

  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 501-28/2017-V Председник  

Дана: 06.04.2017. Скупштине општине  

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р    

 

                 Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

  И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

          Број:353-02-2450/2015-17 

                Датум: 29.03.2017. 

                 Немањина 22-26 

 

На основу члана 41а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 

91/10-исправка и 14/16) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 

101/07, 95/10 и 99/14),  

Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на 

Предлог одлуке о проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бачкотополске долине“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска управа Општине Бачка Топола дописом број 501-73/15-I од 03. децембра 2015. године 

доставила је на сагласност Министарству пољопривреде и заштите животне средине Предлог одлуке о 

проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бачкотополске долине“ (у даљем тексту: предлог 

одлуке). 

Предлогом одлуке предлаже се Општинској управи Општине Бачка Топола да наведено подручје 

прогласи за Парк природе од локалног значаја, III категорије, сходно члану 41а став 4. Закона о заштити 

природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16). Истим чланом утврђено је да 

се за заштићено подручје које проглашава надлежни орган јединице локалне самоуправе, у поступку 

проглашења прибавља сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине а уз 

претходно прибављена мишљења надлежних министарстава, односно органа надлежног за послове 

заштите животне средине аутономне покрајине.  

Општинска управа Општине Бачка Топола дописом број 501-73/2015-I od 22. марта 2017. године 

доставило је коригован предлог одлуке у складу са сугестијама надлежних министарстава, на који 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје сагласност. 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине прибавило је позитивна мишљења 

министарстава надлежних за послове финансија, рударства и енергетике, шумарства, трговине, туризма, 

телекомуникација, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, државне управе и локалне самоуправе, 

привреде и Републичке дирекције за воде. Такође, о предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја и 

стручној основи – студији о заштити са картографском документацијом спроведен је поступак јавног 

увида и јавне расправе у складу са чланом 43. Закона о заштити природе. 

С обзиром на изнете чињенице, ово министарство утврдило је да су у вези члана 41а став 4. Закона 

о заштити природе испуњени услови за доношење акта о проглашењу Парка природе „Бачкотополске 

долине“. 

    

 

                                                                                                 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 

 

                                                                                                др Стана Божовић, с.р.                
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45. 

На основу члана 41а. став 4. и члана 51. Закона о заштити природе ('' Службени гласник РС'', бр. 

36/2009, 88/2010 и 91/2010- исправка), чланa 4. тачка 6)  Статута Општине Бачка Топола ( ''Службени лист 

Општине Бачка Топола'', бр. 15/2008,1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), на седници одржаној дана 06. 

априла 2017. године, Скупштина општине Бачка Топола, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

о проглашењу заштићеног подручја 

Споменик природе '' Два стабла тисе на салашу код Новог Орахова'' 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком проглашава се заштићеним два стабла тисе ( Taxbus baccata L.) на салашу код Новог 

Орахова као споменик природе, тј. Заштићено подручје локалног значаја – III Категорије, под називом 

Споменик природе,''Два  стабла Тисе  на салашу код Новог Орахова'' 

 ( у даљем тексту: заштићено подручје).    

 

Члан 2. 

 

 Заштићено подручје се проглашава са циљем очувања дендролошке и хортикултуралне вредности 

старих стабала тисе, због њихове аутентичности, репрезентативности, интегралности, пејзажне 

атрактивности, старости, димензија и очуваности, као вредног елемента пејзажне структуре насеља Ново 

Орахово. 

 

Члан 3.  

 

 Заштићено подручје налази се на територији општине Бачка Топола, насељеног места Ново 

Орахово, и обухвата део катастарске парцеле број 1952, К.О. Ново Орахово, односно простор пројекције 

крошњи. 

 Укупна површина Заштићеног подручја износи 358,6 m
2
. Границом заштите обухваћен је део 

катастарске парцеле 1952 и целокупна површина заштићеног подручја се налази у приватној својини. 

Носилац права коришћења земљишта је Бурањ Терезија.  

Два стабла се налазе на салашу код Новог Орахова у виду појединачних стабала.   

 

Члан  4. 

 

Циљеви заштите из члана 2. ове одлуке реализују се кроз чување и редовно одржавање заштићеног 

подручја, спровођењем одговарајућих биотехничких мера неге и заштите, спровођењем мера 

ревитализације и уређењем у складу са планом управљања заштићеним подручјем и услова заштите 

природе.  

 

Члан 5. 

 

На целом Заштићеном подручју се утврђује режим заштите III степена . 

 

Члан 6. 

 

На Заштићеном поручју забрањује се: 
 

 

1) Сеча заштићених стабала, ломљење грана, кидање четина, оштећивање коре и извођење 

свих радова који би нарушили виталност стабла.  

2) Извођење свих земљаних радова који би угрозили и оштетили коренов систем стабла.  

3) Паљење ватре у близини стабла и / или испод крошње. 

4) Све непримерене радње на стаблу приликом постављања и обележавања. 
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5) Одлагање и депоновање смећа и свих врста отпадних материја. 

6) Предузимање свих радова  које би довели до нарушавања хортикултуралних  вредности и 

девастације. 

7) Извођење грађевинских радова.  

8) Превођење инфраструкрурних водова кроз и преко заштићеног подручја. 

9) Уношење и садња инвазивних алохтоних врста 

 

Члан 7. 

 

На заштићеном подручју ограничава се: 

 

1) Употреба хемијских средстава на употребу само у неопходним случајевима, а на начин 

предвиђен законом. 

2) Обављање научно-истраживачких, туристичких, образовних, информативно-пропагадних и 

других активности на она која не угрожавају природне и створене вредности. 

 

Члан 8. 

 

Управљач заштићеног подручаја је Удружење грађана  ''Еко герила''  ( у даљем тексту Управљач). 

 

Члан 9. 

 

Заштита и развој Споменик природе ''Два  стабла Тисе  на салашу код Новог Орахова'' спроводи се 

према Плану управљања: 

План из става 1. овог члана садржи нарочито: 

1. приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса, 
2. оцену стања природног заштићеног добра, 

3. преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања, 

4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја, 

5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева, 

6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању и праћењу стања и унапређењу 

вредности заштићеног природног добра, 

7. просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта, 

8. активности на промоцији вредности, 

9. облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и 

корисницима непокретности, 

10. активности и мере на сопровођењу плана са динамиком и субјектима реализације плана 

управљања и начин оцене успешности његове примене, 

11. финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених послова у 

управљању и начин њиховог обезбеђења. 

 

            План управљања доноси Управљач за период од пет година, са садржином и на начин прописан 

законом којим се уређује заштита природе и уз претходно прибављено мишљење Покрајинског завода за 

заштиту природе, а доставља га на сагласност Председнику општине.  

План управљања садржи и превентивне мере заштите од пожара сходно законима којима се 

регулише ова област и прописима донетим на основу тих закона. 

Управљач је дужан да пре истека периода на који се Плана управљања доноси анализира његово 

спровођење и остварене резултате, и по потреби изврши његову ревизију. 

             Управљач је дужан да Извештај о остваривању Плана управљања достави Председнику општине 

најкасније 60 дана пре истека периода за који је донет. 
 

Члан 10. 
 

План управљања се остварује годишњим програмима управљања (у даљем тексту: Годишњи 

програм), које доноси Управљач, а на које сагласност даје Председник општине. Годишњи програм  

управљања садржи нарочито: детаљан приказ задатака односно послова у периоду до истека календарске  



Број 6. 06.04.2017. СТРАНА   121. OLDAL 2017.04.06. 6. szám 

  

 

 

 

године на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја; 

приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршење програма, висине и извора 

потребних финансијских средстава.  

Управљач је дужан да Извештај о остваривању Годишњег програма управљања за претходну 

годину и наредну годину достави надлежном органу до 15. децембра текуће године. 
 

Члан 11. 
 

Управљач је дужан да донесе правилник о унутрашњем реду и чуварској служби (у даљем тексту: 

Правилник) и у складу са њим обезбеди спровођење режима заштите, односно унутрашњи ред и чување 

Заштићеног подручја. 

У оквиру садржине прописане законом којим се уређује заштита приоде, Правилником се ближе 

утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су 

допуштени.  

Управљач је дужан да достави Правилник на сагласност Председнику општине у року од годину 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Правилник се објављује у "Службеном листу општине Бачка Топола" и на други погодан начин 

који одреди Управљач. 
 

Члан 12. 
 

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Заштићено подручје у роковима предвиђеним у 

Плану управљања. 

 

Члан 13. 

 

Средства за спровођења Плана управљања обезбеђују се из буџета Општине Бачка Топола, путем 

Фонда за заштиту животне средине, из средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и 

пројеката у области заштите природе, из донација, помоћи и из других извора у складу са законом. 

 

Члан 14. 

 

Управљач је дужан да донесе План управљања из члана 9. Ове одлуке најкасније у року од годину 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 15. 
 

 До доношења Плана Управљања из члана 9. Ове одлуке, Управљач ће вршити послове на основу 

програма управљања, који је дужан да донесе и достави на сагласност Председнику општине у року од 30 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Програм управљања из става 1. овог члана садржи нарочито: детаљан приказ задатака односно 

послова у периоду до доношења Плана управљања на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и 

одрживом коришћењу заштићеног подручја; приказ конкретних послова на изради и доношењу 

управљачких докумената, првенствено Плана управљања, правилника о унутрашњем реду и чуварској 

служби и приказ задатака на обележавању заштићеног подручја; приказ субјеката и организационих и 

материјалних услова за извршење програма, висине и извора потребних финансијских средстава.  
 

Члан 16. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Бачка 

Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 501-29/2017-V Председник  

Дана:06.04.2017. Скупштине општине  

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 
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46. 

На основу члана 130.став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити ("Сл. 

гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 

93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 42. тачка 10. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010,  

9/2012 и 12/14), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

Др Ађански Јанош, специјалиста опште медицине из Бачке Тополе, ул. Чаки Лајоша бр. 20. 

разрешава се дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, са даном 06.04.2017. 

године, на лични захтев. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                        Председник 

БАЧКА ТОПОЛА                                                                                                  Скупштине општине 

Број:02-46/2017-V                                                                                                      Саша Срдић с.р. 

Дана:06.04.2017.                                                     

 

47. 

На основу члана 130.став 3. и члана 134. став 1. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", 

бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 

и 106/2015), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010,  9/2012 и 12/14), Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  

„ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

Тот Жужана, дипл. економиста из Бачке Тополе, ул. Деак Ференца бр. 28 именује се за вршиоца 

дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, са даном 07.04.2017. године, на период 

од шест месеци. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                 Председник 

БАЧКА ТОПОЛА                                                                                                            Скупштине општине 

Број:02-50/2017-V                                                                                                                Саша Срдић с.р. 

Дана:06.04.2017.                                                    
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48. 

На основу члана 54. став 2. И члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „ЧАКИ ЛАЈОШ “ ИЗ  БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 

I 

 

ЈЕЛЕНА МИХЕЛЧИЋ , апсолвент, из Бачке Тополе , улица Видовданска  број 9/5, разрешава се 

дужности члана Школског одбора као представник јединице локалне самоуправе у Основној школи „Чаки 

Лајош “ из  Бачке Тополе са 06.04.2017. године. 
 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-51/2017-V                                                                                            Председник 

Дана:06.04.2017                                                                                          Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                 Саша Срдић, с.р. 

 

49. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „ЧАКИ ЛАЈОШ “ ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 
 

I 
 

ЗДЕНКА ГАРДАШЕВИЋ , гимназија, из Бачке Тополе , улица Лазе Лазаревића број 8б , именује се 

као представник јединице локалне самоуправе за члана Школског одбора у Основној школи „Чаки Лајош “ 

из Бачке Тополе,  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора. 
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-52/2017-V                                                                                                     Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                 Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                          Саша Срдић, с.р. 
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50. 

На основу члана 54. став 2. И члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА “ ИЗ  БАЧКЕ ТОПОЛЕ 
 

I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Основној школи „Никола Тесла “ из Бачке 

Тополе као представници јединице локалне самоуправе са 06.04.2017. године : 

-МИЛАН ШЕЈАТ , наставник српског језика и књижевности, из Бачке Тополе , улица Лепа  број 9 

и 

-НАТАША ИВАНИШЕВИЋ, апсолвент, из Бачке Тополе ,улица , 1Маја број 22. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-53/2017-V                                                                                                                Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                                     Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                    Саша Срдић, с.р. 

 

51. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА “ ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 

I 

 

За чланове Школског одбора у Основној школи „Никола Тесла “ из Бачке Тополе именују се као 

представници јединице локалне самоуправе  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора: 

 

-НАДА ПЛЕСКОЊА , трговац, из Бачке Тополе , улица Чаки Лајоша  број 19 и 

 

-ДИАНА КУЗМАНОВИЋ, дипл.економиста, из Бачке Тополе , улица Карађорђева број 17. 
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II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-54/2017-V                                                                                                Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                              Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                      Саша Срдић, с.р. 

 

52. 

На основу члана 54. став 2. И члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „СТ.КОВАЧ ЂУЛА “ ИЗ  СТАРЕ МОРАВИЦЕ 
 

I 
 

МЕХЕШ АТИЛА , маш.инж, из Старе Моравице , улица Жаки Јожефа  број 65, разрешава се 

дужности члана Школског одбора као представник јединице локалне самоуправе у Основној школи „Ст. 

Ковач Ђула “ из  Старе Моравице са 06.04.2017. године. 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-55/2017-V                                                                                                            Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                       Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                 Саша Срдић, с.р. 

 

53. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „СТ.КОВАЧ ЂУЛА “ ИЗ СТАРЕ МОРАВИЦЕ 
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I 

 

ЧУСО ЕНИКО , дипл. економиста, из Старе Моравице, улица Танчић Михаља број 26., именује се 

као представник јединице локалне самоуправе за члана Школског одбора у Основној школи „Ст. Ковач 

Ђула “ из Старе Моравице,  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-56/2017-V                                                                                                               Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                                 Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                    Саша Срдић, с.р. 

 

54. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 
донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ “ ИЗ  ПАЧИРА 

 

I 

 

ПИНТЕР ГАБРИЕЛА , васпитачица, из Пачира , улица Јожеф Aтиле  број 2, разрешава се 

дужности члана Школског одбора као представник јединице локалне самоуправе у Основној школи 

„Моша Пијаде “ из  Пачира са 06.04.2017. године. 
 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-57/2017-V                                                                                                  Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                             Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                      Саша Срдић, с.р. 
 

55. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ “ ИЗ ПАЧИРА 

 

I 

 

САБОЛЧКИ САБОЛЧ , апсолвент, из Пачира , улица Иве Лоле Рибара  број 29 , именује се као 

представник јединице локалне самоуправе за члана Школског одбора у Основној школи „Моша Пијаде “ 

из Пачира,  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-58/2017-V                                                                                                      Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                 Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                          Саша Срдић, с.р. 

 

56. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 
донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО “ ИЗ  БАЈШЕ 
 

I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Основној школи „Братство јединство  “ из 
Бајше  као представници јединице локалне самоуправе са 06.04.2017. године : 

-БОШЊАК АДЕЛ , физиотер.техничар, из Бајше , улица Зелена   број 8 и 

-ОЛИВЕРА МИРИЋ, дипл.дефектолог-спец.педагог, из Бајше ,улица , Крајна број 10. 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-59/2017-V                                                                                          Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                      Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                Саша Срдић, с.р. 

 

57. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина  
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општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО “ ИЗ БАЈШЕ 

 

I 

 

За чланове Школског одбора у Основној школи „Братство јединство “ из Бајше именују се као 

представници јединице локалне самоуправе  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора: 

 

-ЛАЦКОВИЋ КАРОЉ , службеник, из Бајше , улица Зелена број 4 и 

-ГОРАН НЕНАДИЋ, средња стручна спрема, из Паноније , улица Шарла де Гола број 15. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-60/2017-V                                                                                                                Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                             Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                     Саша Срдић, с.р. 

 

58. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 
донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „ДОЖА ЂЕРЂ “ ИЗ  ГУНАРОША 

 

I 

 

ХОРВАТ ФЕРЕНЦ , електротехничар, из Гунароша , улица 18. Октобра  број 4, разрешава се 

дужности члана Школског одбора као представник јединице локалне самоуправе у Основној школи „Дожа 

Ђерђ “ из  Гунароша са 06.04.2017. године. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-61/2017-V                                                                                                          Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                       Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                Саша Срдић, с.р. 
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59. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „ДОЖА ЂЕРЂ “ ИЗ ГУНАРОША 

 

I 
 

КАДВАЊ ЛОРАНД , средња стручна спрема, из Гунароша , улица Омладинска број 2, именује се 

као представник јединице локалне самоуправе за члана Школског одбора у Основној школи „Дожа Ђерђ “ 

из Гунароша,  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора. 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-62/2017-V                                                                                                           Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                      Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                Саша Срдић, с.р. 

 

60. 

На основу члана 54. став 2. И члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „18 ОКТОБАР “ ИЗ  НОВОГ ОРАХОВА 
 

I 
 

ВАШ АРПАД , инж.инф.-програмер, из Новог Орахова , улица Петефи Шандора број 80, 

разрешава се дужности члана Школског одбора као представник јединице локалне самоуправе у Основној 
школи „18 Октобар “ из  Новог Орахова  са 06.04.2017. године. 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-63/2017                                                                                                       Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                              Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                        Саша Срдић, с.р. 
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61. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „18 ОКТОБАР “ ИЗ НОВОГ ОРАХОВА 
 

I 
 

ФАРКАШ АГНЕШ , дипл.економиста, из Новог Орахова , улица Салаши број 301 , именује се као 

представник јединице локалне самоуправе за члана Школског одбора у Основној школи „18 Октобар “ из 

Новог Орахова,  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора. 
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-64/2017-V                                                                                                 Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                            Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                     Саша Срдић, с.р. 

 

62. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 
донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ “ ИЗ  КРИВАЈЕ 
 

I 
 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић  “ из Криваје  

као представници јединице локалне самоуправе са 06.04.2017. године : 

-РАДМИЛА ЕГИЋ , дипл.инж.менаџмента, из Бачког Соколца , улица Церска   број 1 и 

-ШЕФЕР АТИЛА, грађ.техничар, из Старе Моравице ,улица , Светог Стевана број 39. 
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-65/2017-V                                                                                                                Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                                              Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                     Саша Срдић, с.р. 
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63. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ “ ИЗ КРИВАЈЕ 

 

I 

 

За чланове Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић “ из Криваје именују се као 

представници јединице локалне самоуправе  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског одбора: 

-НИКОЛА СУЏУКОВИЋ , угоститељ, из Криваје , улица Николе Тесле  број 4 и 

-СВЕТИСЛАВ ПЕШУТ, грађ.техничар, из Горње Рогатице , улица Космајска број 22. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-66/2017-V                                                                                              Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                          Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                   Саша Срдић, с.р. 

 

64.         

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 3. тачка 4) Закона о основама система  образовања и 

васпитања („Службени гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење , 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 

9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, 

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  ИЗ  БАЧКЕ ТОПОЛЕ 
 

I 
 

Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Школи за основно музичко образовање из 

Бачке Тополе  као представници јединице локалне самоуправе са 06.04.2017. године : 

 

-ЦИНИ ЛАУРА , инж.агроном, из Бачке Тополе , улица Светог Стефана  број 6 и 

-МИРА ЈАЊИЋ, проф.разредне наставе, из Мићунова,улица Симе Шолаје број 2. 

II 

 

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

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-67/2017-V                                                                                            Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                       Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                Саша Срдић, с.р. 

 

65. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42.тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 

I 

 

За чланове Школског одбора у Школи за основно музичко образовање из Бачке Тополе именују се 

као представници јединице локалне самоуправе  са 07.04.2017. године, до истека мандата Школског 
одбора: 

 

-ВИДОСАВА ПРОТИЋ , струковни васпитач, из Бачке Тополе , улица 7 Јула  број 26 и 

-ТИЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, струковни васпитач, из Бачке Тополе, улица Чантавирски пут  број 151. 
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-68/2017-V                                                                                           Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                      Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                Саша Срдић, с.р. 

 

66. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009 52/2011 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење 

68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 ,83/2014 др. закои  и 101/2016-др.закон ) и члана 42. тачка 31. Статута  

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 

12/2014) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 

ГИМНАЗИЈИ И ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

Разрешава се МИЛАН ЈАНУС, дипл.инж.пољопривреде из Бачке Тополе, улица 1 Маја бр. 22/1,  

дужности члана Школског одбора, као представник јединице локалне самоуправе,  у Гимназији и 

економској школи „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи, са 06.04.2017. године . 
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II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број :02-69/2017-V                                                                                                   Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                               Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                         Саша Срдић, с.р. 

 

67. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 72/2009 52/2011 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/2007 , 83/2014 др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 42. тачка 31. Статута општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 12/2014) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У  ГИМНАЗИЈИ И ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ „   

БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

Именује се  ДАНИЦА БОРЕНОВИЋ, фризер, Бачка Топола, ул. Стефана Немање бр. 21, за члана 

Школског одбора Гимназије и економске школе „Доситеј Обрадовић „ Бачка Топола као представник 

јединице локалне самоуправе, почев од 07.04.2017. године до истека мандата Школског одбора . 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број :02-70/2017-V                                                                                           Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                       Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                  Саша Срдић, с.р. 

 

68. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009 52/2011 , 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 

68/2015 и 62/2016-одлука УС,  ), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон ) и члана 42. тачка 31. Статута 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 

12/2014) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 

СРЕДЊОЈ  ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ “ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

Разрешава се МИРОСЛАВ ХИНИЋ, проф.физ.васпит. , из Бачке Тополе, ул.Омладинска  бр. 64  



Број 6. 06.04.2017. СТРАНА   134. OLDAL 2017.04.06. 6. szám 

  

 

 

 

дужности члана Школског одбора, представник јединице локалне самоуправе,  у Средњој техничкој школи 

„Шинковић Јожеф“ у  Бачкој Тополи, са 06.04.2017. године  

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-71/2017-V                                                                                               Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                          Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                    Саша Срдић, с.р. 

 

69. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 72/2009 ,52/2011 ,55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 ,9/2012 и 12/2014) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У СРЕДЊОЈ  ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ “ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

Именује се ЈАН ПОВАЖАНСКИ, пензионер, из Бајше , ул. М.Тита бр. 25, за члана Школског 

одбора Средње техничке школе “Шинковић Јожеф“ Бачка Топола као представник јединице локалне 

самоуправе, почев од 07.04.2017. године до истека мандата Школског одбора.  
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број :02-72/2017-V                                                                                               Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                            Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                                 Саша Срдић, с.р. 

 

70. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009 52/2011 , 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 

68/2015 и 62/2016-одлука УС,  ), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон ) и члана 42. тачка 31. Статута 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 , 9/2012 и 

12/2014) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 

СРЕДЊОЈ  ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ “ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

Разрешава се ЧЕРВЕНАК ШАНДОР, пољ.инж. , из Бачке Тополе, ул.Бечејски пут бр. 12 дужности  
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члана Школског одбора, представник јединице локалне самоуправе,  у Средњој техничкој школи 

„Шинковић Јожеф“ у  Бачкој Тополи, са 06.04.2017. године  
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број :02-73/2017-V                                                                                        Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                                     Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                              Саша Срдић, с.р. 

 

71. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 72/2009 ,52/2011 ,55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 

62/2016-одлука УС), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 ,9/2012 и 12/2014) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. априла 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У СРЕДЊОЈ  ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ “ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

Именује се МЕНТУШ ЛИВИА, дипл.економиста, из Бачке Тополе , ул. Партизанска бр. 2, за члана 

Школског одбора Средње техничке школе “Шинковић Јожеф“ Бачка Топола као представник јединице 

локалне самоуправе, почев од 07.04.2017. године до истека мандата Школског одбора.  

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број :02-74/2017-V                                                                               Председник 

Дана:06.04.2017.                                                                            Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                    Саша Срдић, с.р.  

 

72. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,  108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016 ) и члана 12. 

Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

19/2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

На основу: 

  Уговора, закљученог између Управе за капитална улагања АП Војводине и Општине  Бачка 

Топола, број: 136-401-219/2017-01/1  од 23.02.2017. године (наш број: 016-8/2017-V  од 22.02.2017. 

године), отвара се апропријација у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 4.1.-Општинска  
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управа, Програм 12-ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, Пројекат:1801-П2 – Побољшање услова 

рада у Дому здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка Топола, функција 760, извор финансирања 07, економска 

класификација 511, позиција 183.1-Зграде и грађевински објекти, са планираним износом од 5.958.417,00 

динара. 

 

II 

 

 Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ  Капиталних наменских трансфера, у 

ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за 5.958.417,00 динара, те 

уместо 7.083.602,00  динара, износи 13.042.019,00  динара. 

 

III 

 

 Дозначена средства из члана I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са 

даваоцима средстава. 

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-4/2017-III-2 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 28.02.2017. 

Бачка Топола 

 

 Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације  дана 

28.02.2017. године. 

 

  Председник општине  
   Кишлиндер Габор, с.р. 

 

73. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,  108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016 ) и члана 12. 

Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

19/2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

 

На основу: 

  Уговора, закљученог између Управе за капитална улагања АП Војводине и Општине  Бачка 

Топола, број: 136-401-233/2017-01/1  од 23.02.2017. године (наш број: 016-7/2017-V  од 22.02.2017.  

године), отвара (повећава) се апропријација у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 4.1.-

Општинска управа, Програм 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Пројекат:1102-П2 – Изградња и 

реконстрикција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола – прстен 3, 7 и 8, функција 630, извор  

финансирања 07, економска класификација 511, позиција 56-Зграде и грађевински објекти, са 

планираним износом од 22.376.059,22 динара. 
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II 

 

 Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ  Капиталних наменских трансфера, у 

ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за 22.376.059,22 динара, те 

уместо 13.042.019,00   динара, износи 35.418.078,22  динара. 

 

III 

 

 Дозначена средства из члана I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са 

даваоцима средстава. 
 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-4/2017-III-3 Седлар Петер, с.р.  

Дана: 28.02.2017. 

Бачка Топола 

 

 Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације  дана 

28.02.2017. године. 

 

  Председник општине  

   Кишлиндер Габор, с.р. 

 

74. 

На основу члана 53. Статута Месне заједнице Томиславци („Служени лист општине Бачка 

Топола“, број 13/2013) и члана 14. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола, број 5/2009, 5/2011 и 6/2013), Савет месне заједнице Томиславци, 

на седници одржаној дана 23.09.2016. г. донео је 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОМИСЛАВЦИ 

 

Члан 1. 
 

У Статуту месне заједнице Томиславци број 10/2013 од 11.10.2013. г. („Службени лист општине 

Бачка Топола, број 13/2013) у члану 22. став 1. мења се и гласи: 

„Савет броји 7 чланова.“ 

 

Члан 2. 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном лисцу општине Бачка Топола.“ 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                         Председник Савета 

Број: 3/2017                                                                месне заједнице Томиславци 

Дана: 15.03.2017.г,                                                        Спасојевић Мирко,с.р. 

 

75. 

На основу члана 115. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2009 и 20/2014), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр.15/2008, 1/2009, 6/2010,  9/2012 и 12/2014) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за  
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2017.годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 19/2016) Општинско веће општине Бачка 

Топола, дана 21.03.2017. године донело је:  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

 У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 

 Националним саветима, који представљају националне мањине, које у  становништву јединице 

локалне самоуправе достижу најмање 10 % од укупног становништва, или националних мањина, чији је 

језик у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе, додељују се средства из јавних 

извора у укупном износу од 600.000,00 динара. 

 Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине Бачка 

Топола за 2017. годину, у оквиру раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1.-Општинска управа, 

Програм 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска активност 0602-0005-Функционисање националних 

савета националних мањина, функционална класификација 160, економска класификација 481, извор 

финансирања 01, позиција 227-Дотације невладиним организацијама-Национални савети националних 

мањина. 

 

II 

 

 Укупна средства наведена у тачци I. став 1. овог Решања Националним саветима распоређују се 

према следећем: 

___________________________________________________________________________ 

                     Национални савети:                                        Износ у динарима:             

______________________________________________________________________________ 

                1. Мађарске националне мањине                                 500.000,00 

                2. Русинске националне мањине                                    50.000,00 

                3. Словачке националне мањине                                    50.000,00 

______________________________________________________________________________ 

                    УКУПНО:                                                                  600.000,00 

 

III 

 

 Средства, наведена у тачци II овог Решења су строго наменског карактера и могу се користити 

искључиво за програмске активности на територији Општине Бачка Топола.  

 

IV 

 

 Износи средстава, наведени у тачци  II овог Решења дозначују се Националним саветима на 

следеће текуће рачуне: 

 

               Назив:                                              Број рачуна: 

 

Национални савет Мађарске националне мањине          840-138723-89      

Национални савет Русинске националне мањине           840-109723-80    

Национални савет Словачке националне мањине           840-256723-42   

 

V 

 

Национални савети националних мањина су обавезни, да Одељењу за финансије Општинске 

управе Бачка Топола доставе извештај о утрошку дозначених средстава најкасније до 15.01.2018. године. 
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VI 

 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе Бачка Топола, да динамику преноса средстава 

Националним саветима усклади са њиховим програмским активностима.  

 

VII 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2017. године и објављује се у 

„Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА                  Председник Општине 

Број:4-15/2017-III                              Кишлиндер Габор, с.р. 

Дана:21.03.2017.             

Бачка Топола 

 

76. 

На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007), 

члана 16. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Сл. Лист општине Бачка Топола“, бр. 

19/2016) и члана 71. Статута општине Бачка Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 

1/2009,  6/2010, 9/2012 и 12/2014),  Општинско веће општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 31. 

марта 2017. године донело је 
 

П Р О Г Р А М 

 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У САОБРАЋАЈУ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2017. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених од 

новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2017. години, као и неутрошених средстава, остварених по 

истом основу у претходној години. 

 

Члан 2. 

 

За  реализацију  Програма средства од новчаних казни за прекршаје у саобраћају планирана су 

Одлуком о буџету општине Бачка Топола  за 2017. годину у укупном износу од  3.000.000,00 динара (извор 

финансирања 01).  

 

Члан 3. 

 

 За реализацију Програма користиће се и неутрошена средства од новчаних казни за прекршаје у 

саобраћају у 2016. години у укупном износу од 1.814.671,92 динара (извор финансирања 13),  која су 

остала на рачуну буџета. 

 Новчана средства из претходног става Програма биће регулисана  Одлуком о ребалансу буџета 

општине Бачка Топола за 2017. Годину, а реализована након усвајања исте. 

 

Члан 4. 

 

Средства за реализацију Програма у укупно планираном износу од  4.814.671,92 динара користиће 

се у оквиру Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину планираних у Разделу 

4 – ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Пројекат: 

0602-П1, функција 360, за следеће намене: 
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-Са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима за покриће дела трошкова 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, економска класификација 425, позиција 232.- Услуге 

по уговору-Саобраћајна сигнализација и пројекти,  у укупном износу од  2.114.671,92 динара, 

према следећој структури извора финансира: 
1.500.000,00 динара из извора 01, 
   614.671,92 динара из извора 13; 

-За покриће трошкова рада Координационог тела, економска класификација 423,  позиција 233.-

Услуге по уговору-Савет за безбедност, у укупном  износу од  150.000,00 динара, са извором  

финансирања 01; 

-За унапређење саобраћајног васпитања и образовања, економска класификација 463, позиција 

234.-Текући трансфери за саобраћајно васпитање и образовање, у укупном  износу од  

100.000,00 динара, са  извором финансирања 01; 

-За техaничко опремање јединица саобраћајне полиције при Полицијској станици у Бачкој 

Тополи, које контролишу и регулишу саобраћај на путевима,  економска класификација 512, 

позиција 235.-Машине и опрема, у укупном  износу од  2.450.000,00 динара, према следећој 
структури извора финансирања: 

1.250.000,00 динара из извора 01, 
            1.200.000,00 динара из извора 13. 

 

Члан 5. 

 

Програм се објављује у Службеном листу општине Бачка Топола. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛA 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                         Председник општине 

Број: 344-8/2017-III                                                                                             Кишлиндер Габор, с.р.                                                                                                

Дана:31.03.2017. године                                                                                 

Бачка Топола                                                                                                 

 

Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

   

37. Извештај о додели мандата одборницима Скупштине општине Бачка Топола 102 

   

38. 
Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општини Бачка 

Топола 
103 

   

39. 
Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општини Бачка 

Топола 
103 

   

40. 

Решење о давању сагласности на Посебан програм пословања Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину 

104 

   

41. 

Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и 

развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за период 2017-

2027.године 

104 

   

42. 

Решење о давању сагласности  на Дугорочни план пословне стратегије и развоја  

Друштва са ограниченом  одговорношћу за управљање  чврстим комуналним 

отпадом „ Регионална депонија“ Суботица за период 2017-2027.године 

105 

   

43. 
Одлука о приступању изради плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 

Тополи 
106 
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Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

   

44. 
Одлука о проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бачкотополске 

долине“ 
111 

   

45. 
Одлука о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе '' Два стабла тисе 

на салашу код Новог Орахова'' 
119 

   

46. Решење о разрешењу директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 122 

   

47. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош 

Хаџи“ Бачка Топола 
122 

   

48. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора Основне школе „Чаки Лајош “ из  
Бачке Тополе 

123 

   

49. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне школе „Чаки Лајош “ из 

Бачке Тополе 
123 

   

50. 
Решење о разрешењу чланова  Школског одбора Основне школе „Никола Тесла “ 

из  Бачке Тополе 
124 

   

51. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла “ 

из Бачке Тополе 
124 

   

52. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Ст.Ковач Ђула“ из  
Старе Моравице 

125 

   

53. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне школе „Ст.Ковач Ђула“ из 
Старе Моравице 

125 

   

54. 
Решење о разрешењу чланова  Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ 

из  Пачира 
126 

   

55. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ из 

Пачира 
126 

   

56. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Братство 

јединство “ из  Бајше 
127 

   

57. 
Решење о именовању чланова  Школског одбора Основне   школе „Братство 

јединство “ из Бајше 
127 

   

58. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ “ из  

Гунароша 
128 

   

59. 
Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ “ из 

Гунароша 
129 

   

60. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора Основне  школе „18 Октобар “ из  

Новог Орахова 
129 

   

61. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне  школе „18 Октобар “ из 

Новог Орахова 
130 
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Редни 
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С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

   

62. 
Решење о разрешењу чланова  Школског одбора Основне школе „Вук Караџић “ 

из  Криваје 
130 

   

63. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић “ 

из Криваје 
131 

   

64. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Школе за основно музичко 

образовање  из  Бачке Тополе 
131 

   

65. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко 

образовање  из Бачке Тополе 
132 

   

66. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 

„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола 
132 

   

67. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Гимназији и економској школи „ 

Доситеј Обрадовић „ Бачка Топола 
133 

   

68. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола 
133 

   

69. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола 
134 

   

70. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола 
134 

   

71. 
Решење о именовању члана  Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола 
135 

   

72. Решење о отварању апропријације 135 

   

73. Решење о отварању апропријације 136 

   

74. Одлука о изменама Статута месне заједнице Томиславци 137 

   

75. 
Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних 

савета у 2017. години 
137 

   

76. 
Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају 

општине Бачка Топола у 2017. години 
139 

   
 

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

Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2017. годину износи 15.000,00 

динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист 

општине Бачка Топола». 


