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118. 
На основу члана 32. тачка1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана127. став 6. Статута општине Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине 
Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 

У Статуту општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 
1/2009, 6/2010 и 9/2012) у члану 16. додаје се нова тачка 21. која гласи : 
„ 21. израђује план одбране, планира и предузима мере за остваривање својих функција у ратном и 
ванредном стању, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности 
с одбрамбеним припремама АПВ и планом одбране РС, спроводи мере приправности и предузима 
друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обезбеђује изградњу 
јединственог система заштите и спашавања, обезбеђује укључење у телекомуникациони и 
информациони систем службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и повезује се са Републичким 
центром, припрема и спроводи мере цивилне заштите опште намене и формира јединице цивилне 
заштите,“ 
 Досадашње тачке 21.до 43. постају 22. до 44. 

 
Члан 2. 

 

У члану 42. додају се нове тачке 7., 8., 9. и 10. које гласе : 
„ 7. Доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште намене на територији 
општине, 
    8.доноси план и програм система заштите и спасавања на територији општине, 
    9.доноси процену угрожености и план заштите спасавања у ванредним ситуацијама, 
  10.образује и поставља чланове Штаба за ванредне ситуације,“ 
 Досадашње тачке 7. до 32. постају 8. до 36.  
 

Члан 3. 
 

У члану 68. додају се нове тачке 6., 7. и  8. које гласе :  
„ 6.доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за  територију општине, на предлог Штаба за 
ванредне ситуације, 
   7.предлаже Скупштини општине постављање и разрешење чланова Штаба за ванредне ситуације, 
    8.налаже активирање оспособљених правних лица од значаја за општину, на предлог Штаба за 
ванредне ситуације, „ 
 Досадашње тачке 6. до 13. постају 9. до 16. 
 

Члан 4. 
 

У члану 71. додају се нове тачке 4.и  5. које гласе : 
„ 4.доноси план одбране и усклађује га са насталим променама и потребама, 
   5.у случају ратног стања, доноси акте из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужно да 
их поднесе на потврду Скупштини општине  чим она буде у могућности да се састане,“ 
 Досадашње тачке 4. до 10. постају 6. до 12. 
 

Члан 5. 
 

У члану 83.  додају се нове тачке 5. до 11. које гласе : 
„5.стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији општине и израђује 
план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
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  6.планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним 
ситуацијама; 
  7.сачињава екстерни план заштите од удеса на територији општине ; 
  8.израђује план заштите и спасавања од поплава на територији општине; 
  9.планира, организује и спроводи заштиту и спасавање културно-историјских, материјалних и 
добара битних за опстанак, у условима елементарних непогода и других несрећа; 
  10.организује и спроводи обуку и оспособљавање повереника, заменика повереника и јединица 
цивилне заштите опште намене; 
  11.израђује дугорочни план развоја система заштите и спасавања за територију општине;“ 
 Досадашње тачке 5. до 7. постају 12. до 14. 
 

Члан 6. 
 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-17/2014-V Председник  
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
 
119. 

На основу члана 33. и  36. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“, број: 61/2005, 107/2009 и 
78/2011) и члана 42. тачка 16. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, 
број: 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници, одржаној дана 
6. новембра 2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА РАДИ 

ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се задуживање Општине Бачка Топола код домаћих пословних 
банака у висини највише до 40.000.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

 

 Задуживање Општине Бачка Топола из члана 1. врши се по прибављеном мишљењу 
Министарства финансија Републике Србије, Управе за јавни дуг. 

 
Члан 3. 

 

 Средства из члана 1. ове Одлуке намењена су за финансирање капиталних инвестиционих 
расхода, односно за финансирање сопственог учешћа општине Бачка Топола у пројекту: “Завршетак 
саобраћајне инфраструктуре ради стављања у функцију локације за индустријску зону регионалног 
значаја“, као и за набавку некретнине (зграда Хотела у Бачкој Тополи). 

 
Члан 4. 

 

 Износ главнице и камате, који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна 
задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода, не може бити већи од 15% укупно 
остварених текућих прихода буџета општине Бачка Топола у претходној години. 
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Члан 5. 
 

Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор о задуживању општине закључиће  
Председник општине у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број:124//2012). 

 
Члан 6. 

 

 О закљученом уговору о задуживању општине Председник општине ће известити 
Скупштину општине. 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 4-22/2014-III Председник 
Дана: 6.11.2014.  Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
120. 
 На основу члана  4. став 1  Закона о комуналним делатностима „Службени гласник РС“, бр.   
88/2011) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени  лист општине Бачка 
Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 6. новембра 2014.  године, доноси  

 
О Д Л У К У 

 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одређују се комуналне делатности од локалног интереса и уређују услови и 
начин обављања свих комуналних делатности на подручју општине Бачка Топола. 

 
Члан 2. 

 
 Комуналне делатности одређене Законом о комуналним делатностима су:  
 1. снабдевање водом за пиће:  
 2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,  
 3. производња и дистрибуција топлотне енергије,  
 4. управљање комуналним отпадом,  
 5. градски и приградски превоз путника,  
 6. управљање гробљима и погребне услуге,  
 7. управљање јавним паркиралиштима,  
 8. обезбеђивање јавног осветљења,  
 9. управљање пијацама и вашарима,  
 10. одржавање улица и путева,  
 11. одржавање чистоће на површинама јавне намене,  
 12. одржавање јавних зелених површина,  
 13. димничарске услуге,  
 14. делатност зоохигијене.  
 Поред комуналних делатности из става 1.овог члана као комуналне делатности од локалног 
интереса одређују се и:  
 1. одржавање јавних бунара и чесми,  
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 2. одржавање јавних купалишта и плажа,  
 3. одржавање  јавних депонија,  
            4.чишћење снега и леда са јавних површина, 

5.одржавање атмосферских канала и банкина, 
6.одржавање ветрозаштитних појасева, 
7.управљање грађевинским шутем, 
8.уништавање амброзије. 
 

      Члан 3. 
  
 За обављање комуналне делатности Општина оснива Јавно комунално предузеће или њихово 
обављање поверава привредном друштву, предузетнику или другим   привредним субјектима. 
 Комуналне делатности из члана 2. став 1. осим тачке 3 и 5, и   став 2. , обављају јавна и 
комунална предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола на територији града, а у осталим 
насељеним местима услове и начин обављања комуналних делатности уређују месне заједнице, а за 
све остале комуналне делатности могу се основати јавна комунална предузећа или се њихово 
обављање може поверити другом привредном друштву, предузетнику или другом привредном 
субјекту.  
 

Члан 4. 
 

Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке  Скупштине општине 
о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању осим када је основано јавно 
предузеће или месна заједница. 
          На поступак поверавања обављања комуналне делатности када вршилац добија право да 
обављања комуналне делатности финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом 
накнаде од корисника услуга, примењују се одредбе Закона којим се уређују концесије и ове одлуке. 
 Уколико је одлуком о начину обављања комуналне делатности предвиђено да ће комуналну 
делатност обављати јавно предузеће не постоји обавеза спровођења поступка из претходног става, 
већ се вршилац комуналне  делатности може одредити у одлуци о начину обављања комуналне 
делатности. 
 На поступак поверавања комуналне делатности чије се финансирање врши из буџета 
општине, промењују се одредбе  закона којим се уређују јавне набавке  и ова одлука.   
       

Члан 5. 
 
 Одлуку о поверавању обављања комуналне делатности доноси  скупштина општине на 
предлог општинског већа. 
 Предлог из става 1. садржи:  
 - комуналну делатност која се поверава,  
 - подручје на коме  ће се комунална делатност обављати,  
 - рок на који се комунална делатност обавља,  
 - услове које треба да испуњава вршилац комуналне делатности за обављање те делатности,  
 - обавезу вршиоца комуналне делатности да понуди цену по којој ће обављати делатност,  
 - начин финансирања обављања комуналне делатности и   
- друге неопходне елементе одређене законом. 
 
II – ПОСТУПАК ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ ФИНАНСЕИАЈУ ИЗ 
ЦЕНЕ УСЛУГА 
 

Члан 6. 
 
 Када је одлуком скупштине општине о начину обављања комуналне делатности предвиђено 
да се комунална делатност финансира из цене услуга, Општинско веће образује Комисију која 
предлаже садржај јавног огласа и припрема неопходну тендерску документацију, ако за обављање те 
делатност Општина није основало Јавно предузеће. 
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Општинско веће расписује оглас о јавном тендеру који садржи:  

 - предмет јавног тендера  - комунална делатност чије обављање поверава и подручје на коме 
се делатност обавља,  
 - све  елементе Одлуке скупштине општине о начину обављања комуналне делатности,  
 - датуме и рокове за учешће на јавном тендеру, с тим што тај рок на може бити краћи од 45 
дана, 
 -критеријуме за учешће на јавном тендеру -опште и посебне услове које вршилац комуналне 
делатности мора да испуњава и  
 - правила према којима се јавни тендер спроводи,  
 - рок и начин достављања понуде (под шифром или пуним називом извођача), 
 - обавештење о датуму, времену и месту отварања приспелих понуда на јавни тендер,  
 - рок у коме се понуда на јавни тендер може повући, 
 - податке о облику и висини депозита.  
 - име лица задуженог за давање информација релевантних за поступак јавног тендера, 
 Оглас о јавном тендеру објављује се  у  дневној штампи и у другим средствима јавног 
информисања.                         .  

 
Члан 7. 

 
 Комисија води записник о току поступка јавног тендера у складу са Законом и одредбама ове 
Одлуке и дужна је да најкасније у року од 60 дана од дана отварања понуда достави Општинском 
већу извештај о спроведеном јавном тендеру са образложеним предлогом о избору понуђача који је 
дао најповољнију понуду записником и другом документацијом о  спроведеном јавном тендеру. 
 

Члан 8. 
 
 Одлуку о одређивању вршиоца комуналне делатности доноси Општинско веће у року од 30 
дана од дана пријема извештаја Комисије о спроведеном јавном тендеру. 
 Учесник на јавном тендеру има право приговора на законитост спроведеног поступка у року 
од 15 дана од дана пријема обавештења о резултату јавног тендера. 
 Приговор се подноси Општинском већу,  које о поднетом приговору одлучује у року од 15 
дана од дана пријема приговора. 
  

Члан  9. 
 
 По правноснажности Одлуке о одређивању вршиоца комуналне делатности закључује се 
уговор о пoверавању комуналне делатности у писменој форми. 
 
 
III – ПОСТУПАК ПОВЕРАВАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ   
 

Члан 10. 
 
 Када је одлуком Скупштине општине о начину обављања комуналне делатности предвиђено 
да се комунална делатност финансира из буџета Општине Бачка Топола, примењује се Закон о 
јавним набавкама. Уколико Општина није основало Јавно предузеће за поменуту комуналну 
делатност, Општинско веће доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке у складу са 
предвиђеним средствима у буџету општине за ту намену и формира Комисију која припрема 
конкурсну документацију, објављује оглас јавне набавке, спроводи поступак и доставља извештај о 
стручној   оцени понуда у складу са Законом на основу чега Општинско веће доноси одлуку о избору   
најповољније понуде. 
 Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија закључује се уговор о јавној набавци. 
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IV – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан  11. 
 
 Јавна комунална предузећа, привредна друштва, месне заједнице, предузетници и други 
привредни субјекти којима је поверено обављање комуналних делатности  ( даљем тексту вршиоци 
комуналне делатности) су дужни да организују свој рад  и пословање на начи н којим се обезбеђује: 
1.трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен 
законом, прописима и стандардима, донесеним на основу Закона. 
2. прописани и уговорени обим и квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу 
рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са 
позитивним прописима прописима, 
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме који 
служе за обављање комуналних делатности и 
4.развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације и 
ефикасности рада.  

 
Члан  12. 

 
 Вршиоци комуналне делатности дужни су  да, посебном актом пропишу минимум процеса 
рада, потребан број и структуру радника и опреме као и ред првенства у снабдевању за случај   
прекида у производњи комуналних производа или пружању   комуналних услуга због непредвиђених 
околности (хаварије, елементарне непогоде и др) или штрајка. 
 На акт из предходног става сагласност даје Општинско веће. 
 Уколико предузеће односно предузетник у случају прекида или поремећаја у производњи 
комуналних производа или пружања комуналних услуга из разлога предвиђених у ставу 1 не 
обезбеди минимум процеса рада, Општинско веће ће на терет тог вршиоца комуналне делатности 
привремено обављање појединих делатности обезбедити ангажовањем другог предузећа, 
предузетника или физичког лица.  
 
        Члан  13. 
 
 Пружање комуналних услуга не може се ускратити кориснику осим у случајевима и под 
условима утврђеним Законом када корисник:  
1. изврши прикључење на комуналну мрежу без предходно привбављеног одобрења, 
2. користи услугу противно прописима ,  
3. неосновано омета друге у коришћењу услуга,  
4. не плати комуналну услугу у утврђеном року,  
5. ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о 
чему је корисник благовремено обавештен  
 За комуналне услуге из чл. 2 ст.1. тачке 1-4 рок из става 1. тачка 4. не може бити краћи од 60 
дана, почев од дана доспелости првог неплаћеног потраживања. 
 У случајевима из става 1. вршилац комуналне делатности писмено ће обавестити корисника 
да су се стекли услови због којих може привремено да му се ускрати испорука комуналног производа  
или пружање комуналних услуга и одреди привемени рок за испуњење обавезе.   
 Уколико корисник услуга не поступи у складу са обавештењем из предходног става, 
обуставиће му се даља испорука комуналних производа односно пружање комуналних услуга. 
 Да би се наставило пружање комуналних услуга по престанку разлога због којих је 
обустављено, корисник је дужан да вршиоцу комуналне делатности надокнади неопходне трошкове 
прекида и поновног успостављања услова за наставак пружања комуналних услуга 
 Вршилац комуналне делатности је дужан да најкасније у року од 2 дана, по измирењу дуга за 
извршену комуналну услугу и плаћене накнаде за поновно прикључење , настави пружање услуга 
коринснику. 
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Члан  14. 
 
 Вршилац комуналне делатности дужан је да најмање једанпут годишње  поднесе извештај о 
пословању Општинском већу. 
 Општина Бачка Топола и вршилац комуналне делатности дужни су да у законском року 
доставе надлежном Министарству извештај у вези са обављањем комуналних делатности у 
претходној години.  
 
V - ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  

Члан 15. 
 
 Цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници утврђују вршиоци комуналне 
делатности на основу елемената за образовање цена утврђених Законом о комуналним делатностима.  
 Одлуку о висини и промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналних услуга. Уз 
захтев за давање сагласности вршилац комуналних услуга доставља образложење које нарочито 
садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.  
 Захтев из претходног става са образложењем се објављује на огласној табли општинске 
управе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке. 
 Сагласност на утврђене цене за комуналне услуге  даје Општинско веће, имајући у виду 
усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним законом.  
 При формирању цена комуналних услуга за које није потребна сагласност општинског већа, 
вршиоци комуналних делатности дужни су да се придржавају методологије утврђене законом и 
уговором о поверавању.  
 
VI - СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  

 
Члан 16. 

 
 Општинско веће  може посебним Правилником одредити одређене категорије корисника 
комуналних услуга којима ће се субвенционирати цене комуналних услуга (плаћање накнаде за 
утрошену воду и изношење смећа), начин остваривања овог права, као и висину субвенције, одређује 
се сходно предвиђеним средствима у буџету за те намене.  
  Скупштина општине је дужна да надокнади субвенционирани део цене вршиоцима 
комуналне делатности.  
 
VII - САРАДЊА СА ПОЛИЦИЈОМ И КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈОМ  

 
Члан 17. 

 
 Вршилац комуналне делатности у обављању послова сарађује са полицијом и   комуналном 
инспекцијом, у складу са законом. Сарадња обухвата нарочито међусобно обавештавање, размену 
информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и 
активности од значаја за обављање комуналне делатности.  
 
VIII - НАДЗОР  

Члан 18. 
 
 Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа Бачка Топола, 
Oдељење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине 
и имовинско правне послове, преко комуналних инспектора.  
 Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши Општинско веће преко Oдељења за 
грађевинарство, стамбено - комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и 
имовинско правне послове.  
 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор предузима мере предвиђене законом.  
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IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 19. 
 

 Јавна комунална предузећа основана пре ступања на снагу Закона о комуналним 
делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97 и 42/98) настављају са радом и обављањем 
делатности за које су основана.  

 

Члан 20. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним делатностима 
("Службени лист   општине  Бачка Топола“ број: 3/97, 5/2002, 6/2002, 12/2003, 2/2004 и 3/2004).                                          

 
Члан  21. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:352-13/2014-V Председник   
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине   
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р.  
 
121. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012), члана 42. став 1. тачка 7) 
Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 
и 9/2012), и члана 19. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
јавној својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 

о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола –  

ради проширења Источног гробља у насељу Бачка Топола 

 
Члан 1. 

 

Oдобрава се прибављање непокретности у јавну својину општине Бачка Топола, ради 
проширења  Источног гробља у насељу Бачка Топола,   непосредном погодбом,  по цени која не 
може бити изнад процењене тржишне вредности непокретности коју својим актом утврђује 
надлежни порески орган - Служба за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе  Бачка 
Топола. 

 

Члан 2. 
 

Предмет прибављања  је  непокретност уписана у: 
 Лист непокретности  бр. 4998 к.о Бачка Топола 

- парц.бр. 3411/1, Едварда Кардеља, њива 2. класе,  површине од 00-79-14 m2, градско грађевинско 
земљиште, својина приватна, Месарош (Антал) Шандор, из Бачке Тополе, ул. Дожа Ђерђ бр.4, у 1/1 
дела.   
 

Члан 3. 
 

Прибављањем непокретности из члана 2. ове Одлуке у јавну својину општине Бачка Топола 
решава се проблем недовољног капацитета Источног гробља у насељу Бачка Топола. 
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Оправданост и целисходност прибављања непокретности у јавну својину општине Бачка 
Топола непосредном погодбом је у чињеници што се непокретност из члана 2. ове Одлуке налази 
одмах поред катастарске парцеле на којој се налази Источно гробље, и као таква једина одговора за 
проширење капацитета истог, с обзиром на већ постојећу комуналну инфраструктуру.  

 
Члан 4. 

 

Средства за прибављање непокретности из члана 2. ове Одлуке су предвиђена у буџету 
Општине Бачка Топола за 2014. годину у разделу 1., глава 1.2., функционална класификација 620, 
позиција 18.1, економска класификација 541- трошкови прибављања непокретности.  

 
Члан 5. 

 

 Поступак прибављања непокретности из члана 2. ове Одлуке спроводи се сагласно 
одредбама Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013),  Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2012) и Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној 
својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012). 
 

Члан 6. 
 

 Након извршеног прибављања у јавну својину општина Бачка Топола ће у складу са чланом 
21. Закона о јавној својини,  као оснивач закључити уговор са јавним предузећем које обавља 
делатност од општег интереса- ЈП комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка 
Топола, којим ће се исто одредити за корисника непокретности из члана 2. ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 464-17/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине  
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
  
122. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 42. став 1. тачка 7) Статута општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) и члана 10. став 1., у вези члана 2. став 
4. тачка 3)  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини 
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Скупштина општине 
Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године доноси 

 
О Д Л У К У 

 

о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Републику Србију- Министарство 

унутрашњих послова- Полицијску управу Суботица- на путничким возилима без накнаде - за 

потребе Полицијске станице  Бачка Топола  

 
Члан 1. 

 

Oдобрава се пренос права јавне својине са општине Бачка Топола на другог носиоца јавне 
својине, и то на Републику Србију- Министарство унутрашњих послова, Полицијску управу 
Суботица, а за потребе Полицијске станица Бачка Топола. 
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Члан 2. 

 

Предмет преноса права јавне својине су  покретне ствари - путничка возила, и то: 
 

-  ŠKODA , тип FABIA AMBITION  1.2, запремине мотора 1198 ccm, бр. шасије 
TMBEA45J4E3139968, бр. мотора CGP963674, година производње 2014. 
и 

- ŠKODA , тип FABIA AMBITION  1.2, запремине мотора 1198 ccm, бр. шасије 
TMBEA45J4E3140645, бр. мотора CGP963928, година производње 2014. 
 

Члан 3. 
 

Уговор о располагању, односно преносу права јавна својине на другог носиоца јавне својине 
на стварима из члана 2. Ове Одлуке закључује председник општине. 
  

Члан 4. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 404-62/2014-I Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине  
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
123. 

На основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр. 
124/2012)  и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, бр. 15/2008,1/2009,  6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 6. новембра 2014. године донела је  

 
О Д Л У К У 

 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА  

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ БАЧКА ТОПОЛА д.о.о.,  БАЧКА ТОПОЛА 

КОЈУ ЈЕ ОСНОВАЛА ВЛАДА РС,  ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ СЕ  

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком се додељује Пољопривредној стручној служби Бачка Топола д.о.о., Бачка 
Топола, ул. Главна бр. 103,  коју је основала Влада РС (у даљем тексту: Пољопривредна стручна 
служба), искључиво право за обављање делатности  које су предмет јавне набавке и то: 

- послови контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта и количине унетог 
минералног ђубрива и пестицида у обрадиво пољопривредно земљиште,  

- стручних и саветодавних послова везано за реализацију радова на заштити, уређењу и 
коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бачка 
Топола.   

 

Члан 2.  
 

 Овлашћује се Председник општине да у име општине Бачка Топола закључује са 
Пољопривредном стручном службом уговоре о обављању делатности из члана 1. ове Одлуке. 
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Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА         
Број: 320-187/2014-V Председник        
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине         
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
124. 
 На основу члана   46. став 1. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'', број 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС.,  24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС., 50/2013-одлука 
УС. и 98/2013-одлука УС.), члана 9. став 4 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/2004 и 88/2010)  и  члана 42. тачка 6. Статута општине Бачка 
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 10. октобра 2014. 
године,Скупштина општине Бачка Топола, донела је                                           
 

О Д Л У К У  
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА  ИЗГРАДЊУ ДЕЛА КАНАЛА МАЛИ ИЂОШ- ЊЕГОШЕВО-ЧИК,  

ПОДСИСТЕМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ „ МАЛИ ИЂОШ“  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу дела канала Мали 
Иђош - Његошево-Чик,  на територији општине Бачка Топола  (у даљем тексту: „План детаљне 
регулације“), а у складу са Просторним планом општине Бачка Топола („Службени лист општине 
Бачка Топола“, број 1/2010). 
 Циљ доношења Плана детаљне регулације је изградња акумулације у циљу водоснабдевања –
наводњавања.  
 

Члан 2. 
 

 Овом одлуком одређују се оквирне  - прелиминарне  границе обухвата Плана детаљне 
регулације на територији општине Бачка Топола, а коначна граница ће се дефинисати Нацртом 
плана.  

Плански простор обухват парцеле бр. 4159/1; 4159/2; 4158/11; 4158/12: 4157/1; 
3779;4708;4709;4710; к.о. Бачка Топола. и парцела број 3787 к.о. Ново Орахово   

Поред тога планирана траса канала пресеца парцеле некатегорисаних путева парцеле     број; 
5020: 5022:5026: и 5025:  к.о. Бачка Топола. 

          Прелиминарне границе обухвата плана : 
Према југу јужне границе парцела број; 4159/1,4159/2,4708,4709,4710,3787; 
Према истоку источне границе парцела број 4159/1:4158/12,3779 и 3787; 
Према северу границе парцела број: 4708; 4709;4710 и  3787: 
Према западу западне границе парцеле број 4159/2,4158/11,4157/1,4779 и 4708. 

 
 Границе обухвата  чине спољне границе планом обухваћених парцела. 

Укупна дужина канала је 15,4  kм  на територији општине Бачка Топола. 
             
 Члан 3.  

 
 План детаљне регулације садржаваће нарочито:   
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-границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;  
- детаљну намену земљишта; 
- регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима  за обележавање  
на геодетској подлози;  
-нивелационе коте улицa и јавних површина (нивелациони план);  
-попис парцела и опис локација за јавне површине садржаје и објекте;  
-коридоре, и капацитете за саобраћајну енергетску комуналну и другу инфраструктуру;  
-мере заштите културно историјских споменика и заштићених природних целина;  
-локација за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
- правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
- друге елементе значајне за спровођење Плана детаљне регулације. 
 План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, 
локацијске дозволе и израду урбанистичко техничке документације. 

 За дефинисање наведене садржине  План детаљне регулације садржи текстуални и графички 
део. 

 
Члан 4. 

 
 Рок за израду Плана детаљне регулације је 90 дана (деведесет дана) од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
  
  Средства за израду Плана детаљне регулације су обезбеђена од стране инвеститора Јавног 
водопривредног предузећа Воде Војводине Нови Сад, из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина број 
22. 

Члан 6. 
 

Саставни део ове Одлуке нa основу мишљења органа надлежног за послове заштите животне 
средине је Pешење да се за План детаљне регулације за , изградњу дела канала Мали Иђош –
Његошево Чик подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ на територији општине Бачка Топола 
ИЗРАЂУЈЕ   стратешка процена утицаја на животну средину које је донело  Одељење за 
грађевинарство, стамбено - комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и 
имовинско правне послове  Општинске управе Бачка Топола  под бројем: 501-27/2014-I од дана 
9.10.2014. год. 
 

Члан 7. 
 

 Нацрт Плана детаљне регулације, пре подношења органу надлежном за његово доношење, 
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид. Стручну контролу врши Комисија за планове 
општине Бачка Топола. 
  Излагање Плана детаљне регулације на јавни увид ће се одржати у просторијама 
Општинског центра Општинске управе Бачка Топола. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         
БАЧКА ТОПОЛА               
Број:350-9/2014 Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 
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Република Србија                                                                                             
Аутономна Покрајина Војводина                                                  
Општина Бачка Топола 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ИМОВИНСКО 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
БРОЈ: 501-27/14-I 
Дана: 9 10.2014.год.  
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, 88/2010), а у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( ''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 Одлука УС., 24/2011, 
121/2012,42/2013-Одлука УС и 50/2013-Одлука УС) и члана 13 Одлуке о општинској управи ( 
''Службени лист  Општине Бачка Топола'', бр. 3/2009), Одељење за грађевинарство , стамбено 
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине  и имовинско правне послове доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О приступању стратешкој процени утицаја Плана  детаљне регулације   за  изградњу дела  

канала  Мали Иђош – Његошево-Чик, подсистем за снабдевање водом Мали Иђош  на  животну 
средину 
 
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину   Плана  детаљне регулације   за  
изградњу дела  канала  Мали Иђош -Његошево-Чик, подсистем за снабдевање водом Мали Иђош.  
       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. 
2. 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. 135/2004, 88/2010). 
Обавезни елементи Извештаја о стратешкој процени су: 
1. полазне основе 
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 
3. процену могућих утицаја  са описом мера предвиђених  за смањење негативних утицаја 
4. смернице за израду стратешких процена утицаја за планове на нижим хијерархијским нивоима  и 
процене утицаја пројеката на животну средину 
 5. програм праћења стања  животне средине у току спровођења Плана 
 6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке процене 
 7. приказ начина одлучивања и начина на који су питања животне средине   укључена у план, опис 
разлога одлучујућих за избор Плана са аспекта варијантних решења  и приказ начина на који су 
питања животне средине    укључена у План и Програм 
8. закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене  на начин 
разумљив јавности 
9. друге податке од значаја за стратешку процену 

У  оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање  и квалитет 
чинилаца  животне средине ( ваздух, земљишта, површинске воде и буке) у границама плана. 

У  случају непостојања релевантних података, извршиће се циљана мерења у складу са 
законом. 
  За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја  се одређује инвеститор или 
носилац који по посебном поступку буде одређен.  
  Носилац  израде Извештаја о стратешкој  процени ће образовати мултидисциплинарни 
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стручни тим  састављен од запослених са одговарајућим овлашћењима и лиценцама и по потреби 
ангажованих стручних лица  или организација који су квалификовани за анализу елемената 
стратешке процене. 

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

Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће инвеститор.  
  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) 
3. Извештај о стратешкој процени утицаја плана је део документације која се прилаже уз  План  
детаљне регулације   за  изградњу акумулације ''Мали Иђош-Његошево-Чик, подсистем за 
снабдевање водом Мали Иђош.  на  животну средину и биће изложен 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 50, Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09,81/09 исп., 64/2010 Одлука УС., 24/2011, 121/2012,42/2013-Одлука УС и 
50/2013-Одлука УС). 
4.          Ово Решење се објављује у '' Службеном листу општине Бачка Топола''. 
 
                                                           Начелник Одељења                              
                                                                                                   Золтан Кишкарољ, дипл.инж.арх. с.р.                          
 
 
125. 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013 и 105/2014),  члана 14. став 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012), члана 42. став 1. тачка 7) 
Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 
и 9/2012) и члана 10. Став 1. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 
у јавној својини („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.9/2012), Скупштина општине Бачка 
Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године доноси 

 
 

О Д Л У К У 

 

о умањењу закупнине закупцу „FUNK ARENA“ d.o.o. Бачка Топола 

 
Члан 1. 

 

Oдобрава се умањење закупнине закупцу „FUNK ARENA“ d.o.o. Бачка Топола, за 
непокретност, која је предмет Уговора о закупу, који је закључио председник општине, као 
закуподавац, дана 04.04.2014. године под бројем 464-6/2014-V, и то зграда куглане, у ул. Бољаи 
Фаркаша бб,  уписана у лист непокретности бр. 6569 к.о. Бачка Топола-град, парц.бр. 6608, укупне 
површине од 807 m2, која је у јавној својини Општине Бачка Топола, а по основу извршеног 
инвестиционог одржавања које је закупац извршио уз сагласност закуподавца. 

 
Члан 2. 

 
Непокретност из члана 1. oве Одлуке је издата на период од петнаест (15) година, а месечна 

закупнина је утврђена у укупном износу од 1.113,66 EUR, односно у износу од 1,38 ЕUR/m2, с тим да 
се иста обрачунава у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије 
који важи на дан фактурисања. 

Умањује се месечна закупнина из става 1. овог члана у износу од 100%, и иста износи 0 EUR, 
односно 0 ЕUR/m2, и то за период који одговара висини уложених средстава, и то 15 година, а на 
основу извештаја овлашћеног вештака бр. 023-22/2014 од дана 24.10.2014.године. 
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Члан 3. 
 

 Овлашћује се председник општине да закључи анекс Уговора о закупу из члана 1. ове 
Одлуке, којим ће се регулисати  питање обавезе плаћања месечне закупнине. 
 

Члан 4. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 464-16/2014-I Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р.  
 
 
126. 
 На основу члана   93. став 4.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 
81/09 исп., 64/2010 одлука УС., 24/2011, 121/2012,42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС), и члана 
42. тачка 7.  Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008, 
1/2009 6/2010 и 9/2012  ), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 
2014.године донела је  
 

 

О Д Л У К У  

  

   О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ  

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 12/2003 и 7/2009 ), у члану   7.,     „20% “   замењује  се 
са :   „2%“ . 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 418-2/2014-V Председник                                                                                  
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине                                                                                         
БАЧКА ТОПОЛА Фазекаш Роберт, с.р. 
 
127. 
 На основу члана 4. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 
бр.88/2011),    и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, бр.15/2008, 1/2009 6/2010 и 9/2012  ), Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 6. новембра 2014.године донела је  
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О Д Л У К У 
  

   О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 1.  

 
 У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом („Службени лист општине Бачка Топола“, 
бр.5/97, 18/2000, 11/2001,15/2004 и 14/2013) у члану 35.  у ставу  3.  после речи „техничким 
нормативима“ додаје се  следећи текст који гласи:  
 „уз претходну прибављену Одлуку Скупштине станара зграде, која садржи писмену 
сагласност свих станара  зграде “. 
 После става  4. додаје се нови став 5. који гласи: 
 „ У наведеном случају искључени корисник је дужан да даваоцу услуге плати 25% накнаде за 
испоручену топлотну енергију због проласка инсталација  централног грејања кроз његов стан 
односно пословни простор“. 
 

Члан 2.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 31-24/2014-V Председник  
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине                                                                                         
БАЧКА ТОПОЛА Фазекаш Роберт, с.р. 
 
128. 
 На основу члана 13. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007) и члана 116. став 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 
одржаној дана 6. новембра 2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И ГРАДА ЈАНОШХАЛМЕ ИЗ МАЂАРСКЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о успостављању сарадње између општине Бачка Топола и града Јаношхалме из 
Мађарске („Сл. лист општине Бачка Топола“, број 9/2014) додаје се члан 5а. који гласи: 

 
Члан 5а. 

 
 „Средства за финансирање сарадње су обезбеђена у буџету општине Бачка Топола“. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 016-53/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014.  Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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129. 
На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007) и члана 80. став 1. и 3. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 
одржаној дана 6. новембра 2014. г. донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Алекси Кумићу, правном техничару, из Бачке Тополе, Насерова 10. престаје функција  члана 
Општинског већа општине Бачка Топола са 31.08.2014. године, због подношења писмене оставке од 
28.08.2014. г. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-96/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
 
130. 

На основу члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и 
члана 80. став 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 
15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. 
новембра  2014. г. донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 Младен Ђурић, дипл.инг.менаџмент, из Карађорђева, ул. 7. Јули бр.11. бира се за  члана 
Општинског већа општине Бачка Топола почев од  6.11.2014. године, до истека мандата Општинског 
већа општине Бачка Топола. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-107/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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131. 
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике 

Србије” број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,119/2012,  45/2013-др.закон, и 
93/2014)и члана 32. Тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 42. Тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени 
лист општине Бачка Топола“ број 15/2008,1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка 
Топола, на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

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

I 
 

Др Ађански Јанош, специјалиста опште медицине из Бачке Тополе, ул. Чаки Лајоша бр.20 
именује се за директора Дома здравља „Др  Јанош Хаџи“ Бачка Топола почев од 21. децембра 2014. 
године на мандатни период од 4 године . 

 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-110/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
132. 

На основу члана 42. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) ), члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) , 
члана 42.тачка10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ 
бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012)  и члана 51 Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.6 /2013) Скупштина 
општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. новеммбра 2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ  БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

Иванич Золтан, дипл. економиста из Бачке Тополе, ул. Охридска број 1 именује се за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, почев 
од 01.11.2014. године у трајању до шест месеци. 

 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-111/2014-V  Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Tопола Фазекаш Роберт, с.р. 
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133. 
На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 42. тачке 7. и10. 
Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 
6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. 
године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО   

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
и расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО   ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 
уређење Бачка Топола ( у даљем тексту: Јавно предузеће) у складу са одредбама Закона о јавним 
предузећима. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање  директора Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 
уређење Бачка Топола(у даљем тексту: Комисија). 

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане 
јавним конкурсом. 

 

II 
 

Подаци  о Јавном предузећу и радном месту 
 

Јавно предузећe је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и послује 
као јединствена радна целина. Права оснивача остварује Скупштина општине и власник је 100% 
удела у основном капиталу јавног предузећа.Седиште јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица 
М.Тита бр. 70. 

Претежна делатност Јавног предузећа је : 81.30 Услуге уређења и одржавања околине. 
Осим наведене претежне делатности врши и следеће делатности: 
02.20 сечење дрвећа 
41.10 разрада грађевинских пројеката 
42.99 изградња осталих непоменутих грађевина 
43.11 рушење објеката 
43.12 припрема градилишта 
52.21 услужне делатности у копненом саобраћају 
68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 
71.11 архитектонска делатност 
71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање 
 Поред наведеног обавља и друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом 

Јавног предузећа. 
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време у трајању од 4 године.  
Директор: 
-представља и заступа јавно предузеће 
-организује и руководи процесом рада 
-води пословање јавног предузећа 
-одговара за законитост рада  јавног предузећа 
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-предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење 
-предлаже финансијске извештаје 
-извршава одлуке надзорног одбора 
-врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа 

 

III 
 

Услови за именовање директора Јавног предузећа  
 

Примењују се одредбе Закона о раду и подносилац пријаве треба да испуњава и следеће 
услове: 

- да је пунолетан и пословно способан 
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије 

обављање је основано јавно предузеће 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од четири године 
- да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је 

основано јавно предузеће или најмање 3 године на руководећим положајима 
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности 
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа 
Пријава кандидата садржи  СV са потребном документацијом. 

 
IV 

Докази који се прилажу 
 

- фотокопија личне карте, 
- доказ о досадашњем искуству на одређеним пословима, признања и награде добијене по 

основу стручности 
- фотокопија дипломе о стеченом високом образовању  
- уверење о радном стажу и на којим пословима је радио , 
- потврда надлежног суда да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног 

саобраћаја и службене дужности 
- потврда да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност јавног предузећа. 
 

V 
Критеријуми и мерила за оцењивање стручне оспособљености, 

 знања и вештина кандидата  и начин провере  

 

Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата(у даљем 
тексту:стручност) врши се одговором на пет питања које припрема Комисија. 

Писмену проверу чине питања која се односе на познавање система локалне самоуправе и  
система јавних предузећа. Комисија благовремено обавештава кандидате у писаном облику о дану 
месту и времену писмене провере кандидата. 

Сваки одговор на питање се бодује од 1 до 5 бодова. 
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом. 
Свим кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу. 
Максималан број питања је пет . 
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 

понаособ. 
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат 

понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је добио један кандидат у 
писменој и усменој провери. 
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VI 
Изборни поступак 

 
Изборни поступак се спроводи у више делова: 

-писмена провера 
-усмени разговор са кандидатом 

Након спроведеног изборног поступка, на основу укупног броја бодова које је добио сваки 
кандидат,  Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.  
 На основу Ранг листе  Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској 
управи. Истовремано се доставља и записник о изборном поступку. 
 У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити 
Листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену 
проверу кандидата са истим бројем бодова са унапред припремљених додатних  пет  питања. 

 
VII 

Рок подношења пријава  

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 

Пријаве са пратећом документацијом достављају се у штампаном облику на адресу  Комисије 
за именовање директора Јавног предузећа, М.Тита 30, 24300 Бачка Топола. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Контакт особа: за сва додатна објашњења обратити се Седлар Петеру на телефон 024/715-899 
 

VIII 
Објављивање 

 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије,  дневном листу „Дневник“ 
Нови Сад и „Magyar Szó” Нови Сад и на веб страни  www.btopola.org.rs , с тим што ће се рок за 
подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 

 
IX 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“ . 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 111-4/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
134. 
 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 
49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 15/2008, 1/2009, 
6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. 
године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА,  

ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ 
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I 
   

 Петровић Предраг, дипл.правник из Бачке Тополе, Дунавска 4. разрешава се дужности 
председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине, дана 6.11. 
2014. године, због избора на другу функцију. 
        

 
II 
 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-112/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 
 
 

135. 
 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 
49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 15/2008, 1/2009, 
6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. 
године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА,  

ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ 

 
I 
 

  
 Јасмина Зимоњић, мр.економских наука, Бачка Топола, Арањ Јаноша 58. бира се за 
председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине до истека 
мандата Комисије, почев од 7.11.2014. године.        

 
II 
 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-113/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 
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136. 
На основу члана 36. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 

49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 15/2008, 1/2009 и 
9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАДРУГАРСТВО 

 
I 
 

Разрешава  се Срдић Саша дипл,инж.агрономије, Бачка Топола, Видовданска 11/1 дужности 
члана Комисије за пољопривреду и задругарство Скупштине дана 6.11.2014. године. 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                       
БАЧКА ТОПОЛА                                                                                                   
Број: 02-114/2014-V Председник                                                                                                              
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р 
 
137. 

На основу члана 36.тачка Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и 
члана 49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 15/2008, 
1/2009 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014 
године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ЗАДРУГАРСТВО 

 
I 
 

Милан Заклан, дипл.инж.агрономије, из Бачке Тополе, Барањска 5. бира се за члана Комисије 
за пољопривреду и задругарство дана 7.11.2014. године до истека мандата Комисије. 

 
     

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                       
БАЧКА ТОПОЛА                                                                                                   
Број: 02-115/2014-V Председник                                                                                            
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола  Фазекаш Роберт с.р. 
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138. 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) 
и члана 49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 15/2008, 
1/2009 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. 
године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 
I 
 

Разрешава  се Јанус Милан, пољ.техничар, Бачка Топола, 1. Маја 22/16 дужности заменика 
председника Комисије за омладину и спорт Скупштине, дана 6.11.2014. године. 

      
II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                       
БАЧКА ТОПОЛА                                                                                                   
Број:  02-116/2014-V Председник                                                                              
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 
 
 
139. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 
49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 15/2008, 1/2009 и 
9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 
I 
 

Наташа Иванишевић, апсолвент Факултета физичке културе, Бачка Топола, 1.Маја 22/3-10 
бира се за члана Комисије за омладину и спорт дана 7.11.2014. године, до истека мандата Комисије. 

      
II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                       
БАЧКА ТОПОЛА                                                                                                   
Број: 02-117/2014-V Председник                                                                
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 
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140. 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 

гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 
42.тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 
1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. новембра 
2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  ПРЕДШКОЛСКЕ  

УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „ БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

Весна Жигић, васпитачица, из Криваје, улица Николе Тесле број 4, разрешава се дужности 
члана Упраног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола,  из реда представника 
родитеља, са 6.11.2014. године. 

 
II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-118/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
141. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система  образовања и васпитања („Службени 
гласник  Републике Србије“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 
42.тачка10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 
1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. новембра 
2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  ПРЕДШКОЛСКЕ  

УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „ БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

Наташа Секулић , дипл.инг. технологије, из Бачке Тополе, улица Војводе Мишића број 22, 
именује се за члана Упраног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола, из реда 
родитеља  са 7.11.2014. године, до истека мандата Управног одбора. 

 
II 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-119/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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142. 
 На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/2012) и члана 42. тачка 22. Статута општине Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине 
Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ  

ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
I 
 

 Даје се сагласност на измене Годишњег програма пословања Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке-комуналне потрошње и урбанистичко планирање 
и уређење Бачка Топола за 2014. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа на седници 
дана 19.06.2014. г. 

 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА  
Број: 023-19/2014-V Председник  
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
143. 

На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Србије» број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 22. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник Републике Србије» број 62/2006,47/2011,93/2012 и 99/2013-
усклађени дин.изн.) и члана 28. став 2. и члана 42. тачка 8.Статута општине  Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) , Скупштина општине 
Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2015.- 31.12.2024. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Бајша уводи се самодопринос за период од 01.01.2015. године до 31.12.2024. године на 
примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бајша. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
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Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Бајша у износу од 
90.000.000,00 динара (на бази цена из 2014. године). 
 

Члан 5. 
 

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

- Изградња и одржавање путева, атарских путева,  
тротоара и јавних површина ............................................................... 15% (13.500.000,00) 

- Улична расвета и одржавање .............................................................. 20% (18.000.000,00) 
- Изградња и одржавање водовода,  

зграда и објеката од општег интереса ................................................ 25% (22.500.000,00) 
- Дотација цивилним и спортским организацијама,  

верским заједницама, образовним установама,  
новорођенима и пензионерима ........................................................... 25% (22.500.000,00) 

- Трошкови функционисања месне заједнице ..................................... 15% (13.500.000,00) 
 
 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 
прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 
 

Члан 6. 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Бајша и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице 
Бајша, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Бајша, а услови коришћења 
исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

Члан 7. 
 

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

1. 3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 
унапређења, 

2. 5% на приход од вршења самосталне делатности, 
3. 20 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.  
4. 2% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер. 
 

Члан 8. 
 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 
 

Члан 9. 
 

 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 
путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса 
сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 
 

Члан 10. 
 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Бајша и воде се на 
посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 
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Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 
Пореска управа. 
 Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству. 
 

Члан 11. 
 

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

Члан 12. 
 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 
Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 
планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 

 
Члан 13. 

 
 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 
председник и заменик председника Савета месне заједнице. 

 
Члан 14. 

 
 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку средстава самодоприноса 
збору грађана једном годишње. 
 

Члан 15. 
 

 Средства која се остваре из месног самодоприноса који је уведен изнад  планираних 
средстава, утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице Бајша у оквиру програма из члана 
5. ове Одлуке. 

 
Члан 16. 

 
 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007и 83/2014-др.закон) и Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/2006,47/2011,93/2012 и 99/2013-усклађени 
дин.изн.). 
 

Члан 17. 
 

Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за период од 
01.01.2015. године до 31.12.2024. године доносе пунолетни грађани путем референдума који ће се 
спровести у периоду од 28. новембра 2014. године до 08. децембра 2014. године у времену од 7,00 до 
20,00 часова у просторијама зграде  Месне заједнице Бајша, улица Закина број 6. 
. 

Члан 18. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 016-61/2014-II-1 Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине                                                                                                
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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144. 
На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42. тачка 8. 
Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топoла» број 15/2008, 1/2009 
,6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. новембра 2014. 
године доноси 

 
О Д Л У К У 

 

О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА  

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША 

 
Члан 1. 

 
Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Бајша, ради изјашњавања грађана о 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за период од 
01.01.2015.-31.12.2024. године. 

Референдум ће се одржати у периоду од 28. новембра 2014. године до 08.децембра 2014. 
године, у времену од 7,00 часова до 20,00 часова у просторијама зграде  Месне заједнице Бајша, 
улица Закина број 6. 

 
Члан 2. 

 
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту : Комисија) и гласачки одбор. 
Комисију образује Скупштина општине посебним решењем. 

 
Члан 3. 

 
Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове : 
-стара се о законитом спровођењу референдума, 
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 
-прописује обрасце за спровођење референдума, 
-утврђује и проглашава резултате референдума 
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 
-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком. 

 
Члан 4. 

 
 Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и 

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

Члан 5. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 014-2/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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145. 
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 42.тачка 8 Статута општине Бачка Топола («Службени 
лист општине Бачка Топла» број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола 
на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ 

 

I 

Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за период од 01.01.2015. до 31.12.2024. године (у 
даљем тексту : Комисија) 

II 
У Комисију се именују: 
-за председника: Плохл Едвин, Бајша, Закина 4 
-за члана: Бошњак Адел, Бајша, Зелена 6 
-за члана: Цеснак Арнолд, Бајша, Нови Виногради 22 
 

III 
 

Задатак Комисије је да обавља следеће послове : 
-стара се о законитом спровођењу референдума, 
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 
-прописује обрасце за спровођење референдума, 
-утврђује и проглашава резултате референдума 
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 
-обавља и друге послове у складу са важећим прописима. 
 

IV 
 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-120/2014 Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
146. 
 На основу члана 40. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласни РС“, број 
129/2007) и члана 63. став 4. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 6. новембра 2014. г. донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
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I 
 

 ЧЕВАРУШИЋ ИБОЉА, дипл.правник из Бачке Тополе, Видовданска 9/9, разрешава се 
дужности в.д. секретара Скупштине општине Бачка Топола, са 6.11.2014. 
  

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-121/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
147. 
 На основу  члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број  129/2007) 
и члана 63. став 2. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 15/2008, 
1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. новембра 
2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 ЕЛЗА НИКОЛОВИЧ,  дипл. правник из Бачке Тополе, ул. Кривајјска 22. поставља се за 
секретара Скупштине општине Бачка Топола до краја мандатав одборника Скупштине општине, 
почев од 7.11.2014. године.  
 

II 
 
 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-122/2014-V Председник 
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 
 
148. 

На основу члана 9. и 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије“ број 24/2011) члана 9.став1.тачка 4) и члана 10.став 2. Закона о Црвеном крсту Србије 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 107/2005) члана 71. Статута општине Бачка Топола ( 
„Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008,1/2009, 6/2010 и 9/2012) и  члана 29. став 5. 
Одлуке о социјалној заштити општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 
9/2014) Општинско веће општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 21.октобра 2014. године 
донело је 

П Р А В И Л Н И К 
 

О ФИНАНСИРАЊУ, РАДУ И УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА УСЛУГУ 

БЕСПЛАТНОГ ОБРОКА  (НАРОДНЕ КУХИЊЕ)  НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1. 
 

Овим Правилником се утврђује начин рада и финансирање народне кухиње и утврђују се 
услови и поступак за остваривање права на коришћење услуге народне кухиње,односно права на 
бесплатан оброк, на територији општине Бачка Топола. 

 
Члан 2. 

 
Народна кухиња као посебан облик социјалне заштите се формира у циљу социјалне заштите 

и социјалне сигурности најугроженијих лица у општини Бачка Топола која се налазе на евиденцији 
Центра за социјални рад и подразумева право на топли односно суви оброк одређеним данима у току 
недеље, у оним месецима у којима се организује рад народне кухиње 

 
Члан 3. 

 
 Право на бесплатан оброк у народној кухињи, имају лица која су корисници новчане 
социјалне помоћи из категорије : 
-самохрана старачка домаћинства без прихода; 
-лица неспособна за рад; 
-породице где су оба родитеља остала без запослења и извора прихода; 
-душевно оболела лица и лица ометена у психофизичком развоју; 
-друга лица за које стручна служба Центра за социјални рад оцени да спадају у категорију социјално 
најугроженијих лица на територији општине Бачка Топола. 
 Процену социјалне угрожености ради остваривања права из става 1. овог члана врши Центар 
за социјални рад, и исту доставља Комисији за утврђивање остваривања права  на услугу бесплатног 
оброка (у даљем тексту: Комисија) . 
 

Члан 4. 
 

 Право на коришћење услуга народне кухиње, односно бесплатни оброк, обезбеђује општина 
Бачка Топола преко Општинске организације Црвеног крста Бачка Топола. 

Право на коришћење услуга народне кухиње из члана 3. овог Правилника имају појединци, 
односно породице под условом да : 

1.немају приходе, или имају приходе мање од износа нивоа социјалне сигурности за 
појединца, односно породицу у претходном месецу у односу на месец у ком се утврђује испуњеност 
услова за остваривање права на услугу народне кухиње или ако је корисник најниже пензије; 

2.ако осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и 
окућнице 0,5 ха, нема других непокретности; 

3.појединац или члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или 
отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може обезбедити средства у износу већем од 
износа утврђеног у ставу 1. овог члана. 

 
Члан 5. 

 
Право на услуге народне кухиње не може остварити појединац или члан породице: 
-који је закључио уговор о доживотном издржавању; 
-који је способан за рад, а одбио је понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, 

повременим и сезонским пословима; 
-коме је радни однос престао његовом вољом, његовом сагласношћу или кривицом, с тим да 

од престанка радног односа није протекло две године, или да по престанку радног односа није 
наступила неспособност за  рад. 

 
Члан 6. 

 
Породицом се у смислу остваривања права на услуге народне кухиње сматрају брачни и 

ванбрачни другови, деца (брачна, ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и сродници у побочној 
линији до другог степена под условом да живе у заједничком домаћинству. 
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Члан 7. 
 

Неспособни за рад у погледу остваривања права на услугу народне кухиње су : 
1.жене старије од 60 година и мушкарци старији од 65 година живота; 
2.деца до навршене 15-те године живота и деца која су на редовном школовању у средњој 

школи до краја рока прописаног за то школовање; 
3.лице потпуно неспособно за рад, према прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

Потпуна неспособност за рад се доказује налазом и мишљењем вештака, комисије пензијског и 
инвалидског осигурања или решењем донетим у поступку признавања права из пензијског и 
социјалног осигурања. 

 

Члан 8. 
 

О остваривању права на услуге народне кухиње у првостепеном поступку одлучује решењем 
Центар за социјални рад по службеној дужности на предлог Комисије коју именује Општинско веће. 
 Комисију чине по један представник Центра за социјални рад, Општинске организације 
Црвеног крста Бачка Топола , Општинске управе и месне заједнице у којој се врши достава 
бесплатног оброка. 
 Права на услуге народне кухиње остварују корисници у складу са буџетским оквиром. 
 

Члан 9. 
 

Центар за социјални рад ће решавајући у првом степену примењивати одредбе Закона о 
општем управном поступку, Закона о социјалној заштити, Одлуке о социјалној заштити општине 
Бачка Топола и овог Правилника, користећи методе стручног рада и тумачења наведених прописа. 

Решење о признавању права на коришћење услуге народне кухиње се утврђује на временски 
период до кога су опредељена средства за финансирање ове услуге, односно у складу са 
усаглашеним планом активности народне кухиње за календарску годину између Центра за социјални 
рад,  Општинске организације Црвеног крста Бачка Топола и Општинског већа. 
 

Члан 10. 
 

Центар за социјални рад ће корисницима којима је решењем признато право на коришћење 
услуга народне кухиње, поред решења издавати и потврду о стеченом праву, на основу које ће се 
корисник у Општинској организацији Црвеног крста Бачка Топола идентификовати као корисник 
услуге народне кухиње.   
 Општинска организација Црвеног крста Бачка Топола ће током трајања права на услугу 
народне кухиње пратити реализацију и указиваће центру за социјални рад на евентуалне промене 
чињеничног стања. 
 На основу решења и потврда о стеченом праву Општинска организација Црвеног крста Бачка 
Топола ће формирати месечне спискове и достављати надлежној служби Општинске управе Бачка 
Топола. 

 

Члан 11. 
 

Против решења Центра за социјални рад о признавању права на коришћење услуга народне 
кухиње може се изјавити жалба Општинском већу , као другостепеном органу у року од 15 дана од 
дана уручења решења. 
 

Члан 12. 
 

Припрему, расподелу и дистрибуцију оброка народне кухиње вршиће Општинска 
организација Црвеног крста Бачка Топола, на основу кућног реда народне кухиње у дистрибутивном 
центру. 

Набавка намирница за припрему оброка вршиће се у поступку јавне набавке. 
 Оброци морају да испуњавају критеријуме квалитета које је прописала Међународна 
организација Црвеног крста. 
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Члан 13. 
 

Појединац или породица којима се решењем призна право на коришћење услуга народне кухиње 
дужни су . 
 1.да у случају промене места боравка, имовног и економског стања или запослења, обавесте 
надлежну службу Центра за социјални рад у року од 15 дана од дана када је промена наступила; 
 2.да се придржавају кућног реда рада народне кухиње и 
 3.да се легитимишу приликом преузимања оброка. 
 

Члан 14. 
 

У случају да појединац грубо прекрши правила прописана чланом 13.овог Правилника или 
злоупотреби признато му право на коришћење услуге народне кухиње (ненаменско коришћење или 
продаја оброка, уступање признатог права трећем лицу, нередовно преузимање оброка-дуже од 1о 
дана у току месеца..) надлежна служба Центра за социјални рад му решењем може одузети признато 
право . 
 

Члан 15. 
 

 Средства за финансирање рада народне кухиње се обезеђују из буџета општине Бачка Топола 
као основног начина финансирања рада народне кухиње као и из других алтернативних 
извора(донације, поклони..) 
 Број оброка и временски период у којима ће се делити, одређиваће се за сваку буџетску 
годину у зависности од расположивих средстава, а најкраће за шест зимских месеци (новембар-
април). 
 

Члан 16. 
 

 Односи између Општинске организације Црвеног крста Бачка Топола и општине Бачка 
Топола у погледу међусобних права, обавеза и финансирања регулисаће се посебним уговором. 

Члан 17. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
Број:110-15/2014-V                                                                                                       
Дана: 21.10.2014. Председница општине                                                                                                 
Бачка Топола Кокаи Мерњак Мелинда, с.р. 
 
 
149. 

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/2001, "Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС", 
бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - 
одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон) и члана 71. став 1. тачка 2. Статута општине Бачка Топола 
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Општинско веће 
општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 29. октобра 2014. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1. 
 

 Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 На територији општине Бачка Топола одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, 
у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима општине Бачка Топола, односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу, и то: I зона, II зона, III зона и IV зона, с тим да је I зонa утврђена за 
најопремљенију зону. 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. 
годину на територији општине Бачка Топола износе: 

 

Групе непокретности  
Назив зоне 

I зона  II зона III зона IV зона 

1. Грађевинско земљиште 672,08       136,01  

2. Пољопривредно земљиште    83,06 

3. Шумско земљиште    83,06 

4. Станови    37.962,49 27.658,14 11.730,54  

5. Куће за становање    25.901,22 14.951,46 4.709,35  

6. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) 
грађевински објекти који 
служе  
за обављање делатности 

47.328,25 

 

3.043,99 

 

7. Гараже и гаражна места 19.836,93    

 
 

Члан 3. 
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола'' и на интернет страни 
општине Бачка Топола.  
 

Члан 4.  
 

          Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бачка Топола'', а примењује се од 1. јануара 2015. године. 

 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 38-6/2014-IV                                                                                                      
Дана: 29.10.2014.                                                                                 Председник Општине                                                                                            
Бачка Топола                                                                                Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р. 
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Редни 
број 

С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
118. Одлука о изменама и допунама Статута општине Бачка Топола 315 

   
119. Одлука о задуживању општине Бачка Топола ради финансирања капиталних 

инвестиционих расхода 
316 

   
120. Одлука о комуналним делатностима 317 

   
121. Одлука о прибављање непокретности у јавну својину општине Бачка Топола – 

ради проширења Источног гробља у насељу Бачка Топола 
322 

   
122. Одлука о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Републику 

Србију – Министарство унутрашњих послова – Полицијску управу Суботица – 
на путничким возилима без накнаде – за потребе Полицијске станице Бачка 
Топола 

323 

   

123. Одлука о додељивању искључивог права Пољопривредној стручној служби 
Бачка Топола д.о.о. Бачка Топола коју је основала Влада РС, за обављање 
делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује 

324 

   
124. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу дела 

канала Мали Иђош-Његошево-Чик, подсистема за снабдевање водом „Мали 
Иђош“ на територији оштине Б ачка Топола 

325 

   
125. Одлука о умањењу закупнине закупцу „FUNK ARENA“ d.o.o. Бачка Топола 328 

   
126. Одлука о измени одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта 
329 

   
127. Одлука о допуни одлуке о снабдевању топлотном енергијом 329 

   
128. Одлука о допуни одлуке о успостављању сарадње између општине Бачка 

Топола и града Јаношхалме из Мађарске 
330 

   
129. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола  

331 
   

130. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола 331 
   

131. Решење о именовању директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 332 
   

132. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 332 

   
133. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 333 
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Редни 
број 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
Страна 

   
134. Решење о разрешењу председника Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине 335 
   

135. Решење о избору председника Комисије за статутарна питања, организацију 
и нормативна акта скупштине 336 

   
136. Решење о разрешењу члана Комисије за пољопривреду и задругарство 337 

   
137. Решење о избору члана Комисије за пољопривреду и задругарство 337 

   
138. Решење о разрешењу члана Комисије за омладину и спорт 338 

   
139. Решење о избору члана Комисије за омладину и спорт 338 

   
140. Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе за децу 

„Бамби“ Бачка Топола 339 
   

141. Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе за децу 
„Бамби“ Бачка Топола 339 

   
142. Решење о давању сагласности на измене Годишњег програма пословања 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење 
Бачка Топола за 2014. годину 340 

   
143. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Бајша за период од 01.01.2015.-31.12.2024. године 340 
   

144. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Бајша 343 
   

145. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради 
изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша 
за период од 01.01.2015. до 31.12.2024. године 344 

   
146. Решење о разрешењу в.д. секретара Скупштине општине Бачка Топола 344 

   
147. Решење о постављању секретара Скупштине општине Бачка Топола 345 

   
148. Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу 

бесплатног оброка (Народне кухиње) на територији општине Бачка Топола 345 
   

149. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на 
територији општине Бачка Топола 348 

 
      
Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 
   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2014. годину износи 
  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 
  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 


