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51.
На основу члана 48. Став 1. ,5. и 6. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС“ број
129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси Скупштини
општине Бачка Топола,
ИЗВЕШТАЈ
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Дана 09.06.2016. године потврђени су мандати за 41 одборника Скупштине општине Бачка
Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине
Бачка Топола одржаних 24.04.2016. године и поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године за
бирачко место број 9., сходно члану 56. Закона о локалним изборима.
II
На седници Скупштине општине Бачка Топола одржаној дана 22.03.2018. године утврђен је
престанак мандата одборнику Хорват Жолту, магистру биологије из Бачке Тополе, ул. Козарачка бр.
14, због поднете оставке.
III
Према члану 48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007,
34/2010 и 54/2011) када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
IV
На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број
129/2007,34/2010 и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола је дана 12. априла 2018.
године доделила мандат следећем кандидату:
-Тањи Гуљаш Видић, наставнику разредне наставе из Пачира ул. Макаи бр. 1а која се
налази на Изборној листи KOALICIJA АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, под редним
бројем 23.
Наведеном кандидату је издато уверење да је изабран за новог одборника Скупштине
општине Бачка Топола, с тим да му мандат траје до истека мандата одборника којем је престао
мандат.
Од кандидата Тање Гуљаш Видић прибављена је сагласност да прихвата мандат.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу Уверења о избору одборника и овог
Извештаја Општинске изборне комисије о додели мандата новом одборнику.
V
Овај Извештај објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Општинска изборна комисија
Број: 013- 12 /2018-V
Дана:12.04.2018.

Председник
Општинске изборне комисије
Николович Елза с.р.
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52.
На основу члана 48. став 1., 5. и 6. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка
Топола(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 17. маја 2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола, ТАЊИ ГУЉАШ
ВИДИЋ, наставнику разредне наставе из Пачира ул. Макаи бр. 1а, дана 17.05.2018. г, до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
II
Против овог Закључка допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 48 часова од
дана доношења овог Закључка.
III
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-13/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

53.
На основу члана 5. став 3 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 32. став 1 тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016- др. закон), као и члана 42. став 1. тачка 9) Статута општине
Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и
12/2014), у складу са одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015) и Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) на седници Скупштине општине Бачка Топола, која је одржана
дана 17. маја 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА “ БАЧКА ТОПОЛА
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.

Овом Одлуком се врши усклађивање Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног
предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“ бр. 6/2013) са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16).
Јавно предузеће за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола,
Карађорђева бр. 6, Бачка Топола (у даљем тексту: Јавно предузеће), матични број 08745501,
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основано 20.12.2001. године и уписано код Агенције за привредне регистре Републике Србије
Решењем број БД. 37590/2005 од 16.06.2005. године, наставља са радом у складу са одредбама ове
одлуке.
Циљеви оснивања
Члан 2.
Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, односно обављања
комуналне делатности одржавања пијаце и пружања услуга на њој, као и одређених туристичких
услуга.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе
оснивача и Јавног предузећа у обављању делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, а
нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према
оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;
- условима и начину задуживања Јавног предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу
са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је: Општина Бачка Топола, улица Маршала Тита број 30, матични
број 08070555 (у даљем тексту: оснивач).
Оснивач је власник 100 % удела у оснивачком капиталу Јавног предузећа.
Права оснивача остварује Скупштина општине.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
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Јавно предузећe у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке
обавља у континуитету.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће заступа и представља директор.
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.

Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА,
КАРАЂОРЂЕВА ББ, БАЧКА ТОПОЛА.
Скраћено пословно име је ЈП “ТРЖНИЦА” БАЧКА ТОПОЛА.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица Карађорђева број бб.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат и штамбиљ јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличким и латиничним писмом, мађарском језику и латиничним писмом, русинском језику и
ћириличким писмом и словачком језику и латиничним писмом, а који језици су у службеној
употреби у општини Бачка Топола.
Печат је округлог облика и садржи скраћено пословно име Јавног предузећа.
Текст печата исписује се у концентричним круговима у складу са законом.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи скраћено пословно име Јавног предузећа и место
за датум и број.
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Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 4799 Остала трговина на мало изван продавница тезги и пијаца
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као
што су:
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и
4711
дуваном
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим
4724
продавницама
4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
5210 Складиштење
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
8230 Организовање састанака и сајмова
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
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Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди
да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа
Члан 15.
Јавно предузеће може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за
обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, као и друштво капитала за
обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним
друштвима.
Јавно предузеће може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну
сагласност оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина општине.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал

Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа чине:
Уписани капитал
- новчана средства у укупном износу од 100.000,00 динара (словима:стохиљада динара)
- неновчана средства 22.889.807,31 динара
(словима: двадесетдвамилионаосамстоосамдесетдеветосамстоседамхиљада 31/100 динара)
Уплаћени капитал
- новчана средства у укупном износу од 100.000,00 динара (словима:стохиљадaдинара)
- неновчана средства 22.889.807,31 динара
(словима: двадесетдвамилионаосамстоосамдесетдеветосамстоседамхиљада 31/100 динара)
Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у
основном капиталу Јавног предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за
привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан
законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног
предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
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Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће преносом права
коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким
актом и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и
актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном предузећу,
као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина општине,
као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и
- из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 21.
Јавно предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине, по завршном
рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је
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јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може током пословне године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини општине.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном
плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа су:
годишњи програми пословања,
средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
финансијски планови и
други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или
других средстава).
Годишњи програм рада се доставља Скупштини општине ради давања сагласности
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Јавно предузеће ће донети дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја из
став 1. овог члана у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима.
Годишњи програм рада и планови и програми из става 1. овог члана се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина општине.
-

Члан 27.
1)
2)
3)
4)
5)

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
планиране набавке;
план инвестиција;
планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
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6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима
јавно предузеће послује.
Члан 28.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до почетка календарске године не донесе годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим
програмом пословања за претходну годину.
Члан 29.
Јавно предузеће је дужно да Општинском већу доставља тромесечне извештаје о
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

VI

Права оснивача
Члан 30.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има следећа
права:
-

право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Законом и овом Одлуком;
право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 31.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- Годишњи програм рада и извештај о раду за претходну годину и планове и програме из члана
26. ове Одлуке;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом
и овом одлуком.
Члан 32.
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Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 33.
Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на
начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим
корисницима.
Несметано функционисање опреме и објеката
Члан 34.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање опреме и објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса
због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине ће предузети мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
- промену унутрашње организације Јавног предузећа
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом Одлуком.

VII

ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА , УСЛОВИ ЗАДУЖЕЊА
Пословање под тржишним условима
Члан 36.

Јавно предузеће послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са законом.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор, у складу са Законом, Статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Јавно предузеће се може задуживати под условима и на начин предвиђен законом и
програмом пословања Јавног предузећа. Одлуку о задужењу код банака, фондова или других
финансијских организација доноси Надзорни одбор.
Када се ради о задужењу веће вредности, на одлуку из става 2. Сагласност даје Општинско
веће. Задужењем веће вредности се сматра задужење од 30% или више књиговодствене вредности
имовине Јавног предузећа искaзане у последњем годишњем билансу стања.
Пружање услуга корисницима са територије других општина
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Члан 37.
У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије општине Бачка Топола.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.

Органи Јавног предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног предузећа, од којих је један члан из реда
запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по
поступку утврђеним законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по поступку који је
утврђен Статутом Јавног предузећа.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора Јавног предузећа именује се лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује
Влада.
Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 40. Одлуке,
као и додатна два услова:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених
у надзорном одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима
прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делују на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4) оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа;
5) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом,
статутом и одлуком оснивача;
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12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или
куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси
уз сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Општинског већа.
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на
директора или другог запосленог у Јавном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа имају право на одговарајућу
накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.
2) Директор
Члан 47.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
Директор Јавног предузећа:
представља и заступа Јавно предузеће;
организује и руководи процесом рада;
води пословање Јавног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката
Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран
је за његово спровођење;
1)
2)
3)
4)
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7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине
(субвенције, гаранције или коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник
Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором и Статутом предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о
јавним набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Услови за избор директора
Члан 49.
За директора Јавног предузећа, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора предузећа.

Извршни директор
Члан 50.
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Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од
значаја за успешно функционисање Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у
складу са овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу.
Члан 51.
За извршног директора Јавног предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање , на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три
године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Број извршних директора утврђује се Статутом Јавног предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у
складу са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа, уз сагласност Општинског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.

Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Бачка Топола, као ни изабрана, именована и
постављена лица у органима општине.
Члан 54.
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Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа доноси
Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може покренути и Надзорни одбор
Јавног предузећа, преко Општинске управе.
Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном предузећу, пословима, условима
за именовање директора Јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе
пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се
пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу општине Бачка Топола“, у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет
страници општине Бачка Топола.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у „Службеном гласнику Републике Србије“
не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 55.
Решење о именовању директора је коначно.
Решење о именовању директора Јавног предузећа, са образложењем, објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Бачка Топола“ и на интернет
страници општине Бачка Топола.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је
именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

Оставка директора
Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.
Разрешење
Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног предузећа, подноси Општинско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко
надлежне Општинске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се
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предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди
потребне чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини општине доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 60.
Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног предузећа под
условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина
општине доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Вршилац дужности директора
Члан 62.
Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног
предузећа из члана 49. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.
IX

ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети мере
прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од
општег интереса, а нарочито:
- промену унутрашње организације Јавног предузећа;
- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног
предузећа;
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина
општине може у Јавном предузећу утврдити организацију за извршавање послова од стратешког
значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину Бачка Топола.
У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада
услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и
здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве
последице, поступа у складу са законом.
Остваривање права на штрајк
Члан 64.
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У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом, општим актом Јавног
предузећа и посебним актом оснивача.
У случају штрајка мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од
општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће у складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног
предузећа, у складу са законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне
средине.
Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне,
односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација

Број 11.

17.05.2018.

СТРАНА 147. OLDAL

2018.05.17.

11. szám

Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
X

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 72.

Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа. Статут доноси Надзорни одбор и упућује га
оснивачу ради давања сагласности.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају
бити у складу са општим актима Јавног предузећа.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.

Јавно предузеће дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом и овом Одлуком
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 74.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, број 15/2016).
Члан 75.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању одлуке о оснивању
Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружања услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола
(„Службени лист Општине Бачка Топола“, број 6/2013).
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-19/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

54.
На основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
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15/2016), члана 32. став 1. тачка 8) и 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 42. став 1. тачка 9) Статута општине Бачка Топола (Службени
лист општине Бачка Топола број 15/2008,1/2009.6/2010, 9/2012 и 12/2014), у складу са одредбама
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и
5/2015) на седници Скупштине општине Бачка Топола, која је одржана дана 17. маја 2018. године,
доноси:
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД“ ПО
БАЧКА ТОПОЛА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком се врши усклађивање Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ П.О Бачка Топола, („Службени
лист Општине Бачка Топола“, број 6/2013), са Законом о јавним предузећима. 15/2016).
Јавно предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола,
(у даљем тексту: Јавно предузеће), матични број 08032874, уписано код Агенције за привредне
регистре број: БД. 35970/2005 од 08.7.2005. године, наставља са радом у складу са одредбама ове
одлуке.
Циљеви оснивања
Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, односно обављања
комуналне делатности.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, односно обављања
комуналне делатности од општег интереса и то:
-

снабдевање водом за пиће;
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
снабдевање топлотном енергијом;
управљање комуналним отпадом;
управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге;
одржавање чистоће на површинама јавне намене;
одржавање јавних зелених површина;
димничарске услуге и
делатност зоохигијене.
Предмет одлуке
Члан 3.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе
оснивача и Јавног предузећа у обављању делатности из члана 2. ове Одлуке а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа;

Број 11.
-

17.05.2018.

СТРАНА 149. OLDAL

2018.05.17.

11. szám

претежна делатност Јавног предузећа;
права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према
оснивачу;
услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;
условима и начину задуживања Јавног предузећа
заступање Јавног предузећа;
износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
органи Јавног предузећа;
податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
имовина која се не може отуђити;
располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу
са законом;
заштита животне средине;
друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је: Општина Бачка Топола, улица Маршала Тита број 30, матични
број 08070555 (у даљем тексту: оснивач).
Оснивач је власник 100% удела у оснивачком капиталу Јавног предузећа.
Права оснивача остварује Скупштина општине.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке
обавља у континуитету.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће заступа и представља директор.
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
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Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће послује под следећим пословним именом ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА.
Превод пословног имена Јавног предузећа на мађарски језик је: KOMGRAD KOMMUNÁLIS LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT.
Скраћено пословно име је ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА. Превод скраћеног пословног
имена Јавног предузећа на мађарски језик је: KOMGRAD KV TOPOLYA.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност
оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица Матије Корвина број 18.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и заштитни знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличким и латиничним писмом, мађарском језику и латиничним писмом, русинском језику и
ћириличким писмом и словачком језику и латиничним писмом, а који језици су у службеној
употреби у општини Бачка Топола.
Печат је округлог облика и садржи скраћено пословно име Јавног предузећа.
Текст печата исписује се у концентричним круговима у складу са законом.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи скраћено пословно име Јавног предузећа и место
за датум и број.
Јавно предузеће има и заштитни знак као карактеристичан цртеж.
Актом Јавног предузећа ће се дефинисати формат печата и формат и текст штамбиља, број
печата и штамбиља , као и изглед заштитног знака.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
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Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
38.11- сакупљање отпада који није опасан
Јавно предузеће је регистровано и за следеће делатности:
1) 38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан
2) 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
3) 37.00 – уклањање отпадних вода
4) 81.29 – услуге осталог чишћења
5) 81.30 – услуге уређења и одржавања околине
6) 96.03 – погребне и сродне делатности
7) 35.30 – снабдевање паром и климатизација
8) 33.11 – поправка металних производа
9) 41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда
10) 42.11 – изградња путева и аутопутева
11) 42.21 – изградња цевовода
12) 42.22 – изградња електричних и телекомуникационих водова
13) 42.91 – изградња хидротехничких објеката
14) 42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина
15) 43.11 – рушење објеката
16) 43.12 – припремна градилишта
17) 43.22–постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
18) 43.31 – малтерисање
19) 43.32 – уградња столарије
20) 43.33 – постављање подних и зидних облога
21) 43.34 – бојење и застакљивање
22) 43.39 – остали завршни радови
23) 43.91 – кровни радови
24) 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови
25) 45.20 – одржавање и поправка моторних возила
26) 46 – трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
27) 47 – трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
28) 71.11 – архитектонска делатности
29) 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
30) 81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме
31) 82 – канцеларијске – административне и друге помоћне пословне делатности
32) 03.12 – слатководни риболов
33) 03.22 – слатководне аква културе
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
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Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди
да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа
Члан 15.
Јавно предузеће може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за
обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, као и друштво капитала за
обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним
друштвима.
Јавно предузеће може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну
сагласност оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина општине.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа чине
Уписани капитал
-

новчана
средства
у
укупном
износу
од
51.384.000,00
динара
(педесетједанмилионтристаосамдесетчетирихиљадљдинара 00/100) на дан 31.12.2004.
године у основним средствима.

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа
у основном капиталу Јавног предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције
за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин
прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног
предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће преносом права
коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким
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актом и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и
актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном предузећу,
као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина општине,
као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и
- из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 21.
Јавно предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине, по завршном
рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
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Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може током пословне године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини општине.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном
плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа су:
- годишњи програми пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или
других средстава).
Годишњи програм рада се доставља Скупштини општине ради давања сагласности
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Јавно предузеће ће донети дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја из
став 1. овог члана у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима.
Годишњи програм рада и планови и програми из става 1. овог члана се сматрају донетим када
на њих сагласност да Скупштина општине.
Члан 27.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
планиране набавке;
план инвестиција;
планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
план зарада и запошљавања;
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
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Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима
јавно предузеће послује.
Члан 28.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до почетка календарске године не донесе годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим
програмом пословања за претходну годину.
Члан 29.
Јавно предузеће је дужно да Општинском већу доставља тромесечне извештаје о
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
VI

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 30.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа , општина, као оснивач има следећа

права:
-

право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Законом и овом Одлуком;
право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 31.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- Годишњи програм рада и извештај о раду за претходну годину и планове и програме из члана
26. ове Одлуке
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом
и овом Одлуком.
Члан 32.
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Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 33.
Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на
начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим
корисницима.
Несметано функционисање опреме и објеката
Члан 34.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање опреме и објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса
због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине ће предузети мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
- промену унутрашње организације Јавног предузећа
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом Одлуком.
VII

ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА , УСЛОВИ ЗАДУЖЕЊА
Пословање под тржишним условима
Члан 36.

Јавно предузеће послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са законом.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор, у складу са Законом, Статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Јавно предузеће се може задуживати под условима и на начин предвиђен законом и
програмом пословања Јавног предузећа. Одлуку о задужењу код банака, фондова или других
финансијских организација доноси Надзорни одбор.
Када се ради о задужењу веће вредности, на одлуку из става 2. Сагласност даје Општинско
веће. Задужењем веће вредности се сматра задужење од 30% или више књиговодствене вредности
имовине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

Пружање услуга корисницима са територије других општина
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Члан 37.
У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије општине Бачка Топола.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.

Органи Јавног предузећа су:
1) надзорни одбор
2) директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног предузећа, од којих је један члан из реда
запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по
поступку утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Јавног предузећа.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и члана надзорног одбора Јавног предузећа именује се лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у
области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који
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утврђује Влада.
Члан 41.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 40. Одлуке,
као и додатна два услова:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке;
Члан 42.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених
у надзорном одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 43.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима
прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делују на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4) оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа
5) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Надлежност надзорног одбора
Члан 44.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом,
статутом и одлуком оснивача;
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12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или
куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси
уз сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Општинског већа).
Члан 45.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на
директора или другог запосленог у Јавном предузећу.
Члан 46.
Председник и чланови надзорног одбора Јавног предузећа имају право на одговарајућу
накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.
2) Директор
Члан 47.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 48.
1)
2)
3)
4)

представља и заступа Јавно предузеће;
организује и руководи процесом рада;
води пословање Јавног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката
Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран
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је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине
(субвенције, гаранције или коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник
Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором и Статутом предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о
јавним набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Услови за избор директора
Члан 49.
За директора Јавног предузећа, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом
Јавног предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано
за директора предузећа.

Извршни директор
Члан 50.
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Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од
значаја за успешно функционисање Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у
складу са овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу.
Члан 51.
За извршног директора Јавног предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три
године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Број извршних директора утврђује се Статутом Јавног предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 52.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у
складу са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси надзорни одбор
Јавног предузећа, уз сагласност Општинског већа).
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 53.
Директор Јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Бачка Топола, као ни изабрана, именована и
постављена лица у органима општине.
Члан 54.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа

доноси
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Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног
предузећа, преко Општинске управе.
Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном предузећу, пословима, условима
за именовање директора Јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе
пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се
пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа објављује се у "Службеном гласнику
Републике Србије", у Службеном листу општине Бачка Топола, у најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине
Бачка Топола.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије"
не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана
од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 55.
Решење о именовању директора је коначно.
Решење о именовању директора Јавног предузећа, са образложењем, објављује се у
"Службеном гласнику РС", Службеном листу општине Бачка Топола и на интернет страници
општине Бачка Топола.
Члан 56.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Мандат директора
Члан 57.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је
именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Оставка директора
Члан 58.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.
Разрешење
Члан 59.
Предлог за разрешење директора Јавног предузећа, подноси Општинско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко
надлежне Општинске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди
потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.
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Члан 60.
Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног предузећа под
условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 61.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина
општине доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 62.
Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног
предузећа из члана 49. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.
IX

ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 63.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
- промену унутрашње организације Јавног предузећа;
- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног
предузећа;
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина
општине може у Јавном предузећу утврдити организацију за извршавање послова од стратешког
значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину Бачка Топола.
У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада
услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и
здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве
последице, поступа у складу са законом.
Остваривање права на штрајк
Члан 64.
У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом, општим актом Јавног
предузећа и посебним актом оснивача.
У случају штрајка мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од
општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће у складу са законом.

Број 11.

17.05.2018.

СТРАНА 164. OLDAL

2018.05.17.

11. szám

Унутрашња организација
Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног
предузећа, у складу са законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 68.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне
средине.
Јавност рада предузећа
Члан 69.
Јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне,
односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација
Члан 70.
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Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
X

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 72.

Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа. Статут доноси Надзорни одбор и упућује га
оснивачу ради давања сагласности.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају
бити у складу са општим актима Јавног предузећа.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.

Јавно предузеће дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом и овом Одлуком
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 74.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 15/2016).
Члан 75.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ П.О Бачка Топола,
("Службени лист општине Бачка Топола", број 6/2013).
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-23/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

55.
На основу члана 19. став 1 тачка 3), члана 21. став 1 и члана 27. став 10 Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016 и
113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
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др. закон и 101/2016-др. закон), члана 42. став 1 тачка 7) Статута општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014 ) и члана 5. став 4 тачка 3)
и члана 10. став 1 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 17. маја 2018. године доноси
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о давању на коришћење Јавном предузећу „Комград“ Бачка Топола
непокретности у јавној својини општине Бачка Топола
Члан 1.
У Одлуци о давању на коришћење Јавном предузећу „Комград“ Бачка Топола непокретности
у јавној својини на коришћење („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 8/2018), брише се
следећи текст:
„ - катастарска парцела број 5503/1, бр. зграде 1, земљиште под зградом- објектом, зграда
трговине, приземље, број посебног дела 2, пословни простор-две просторије за којe није утврђена
делатност, у површини од 40 m2, градско грађевинско земљиште, улица Главна бр. 48, уписана у
лист непокретности бр. 5582 к.о. Бачка Топола-град“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 464-26/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

56.
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015-др. закони), члана 20. став 1. тачка 5) и
члана 32. став 1 тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др. закон), чланa 16. став 1 тачка 6) и члана 42. став 1 тачка 7) Статута Општине Бачка
Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“, бр. 15/2008,1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), на
седници одржаној дана 17. маја 2018. године, Скупштина општине Бачка Топола, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола („Службени
лист Општине Бачка Топола“, бр. 9/2011, 10/2012, 10/2014, 12/2016 и 12/2017) члан 27. мења се и
гласи:

За линијски превоз путника градским превозом одређују се стајалишта:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Никола Тесла“
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Основна школа „Чаки Лајош“
Православна црква
Рампа у улици Главна
Индустријска зона
Дом здравља
Гаража Тополатранс на путу за Суботицу
Угоститељски објекат Јулишка на малоиђошком путу
Мали Иђош-поље.
Члан 2.

Члан 28. мења се и гласи:
,, За линијски превоз путника приградским превозом одређују се стајалишта:
1) На линији Бачка Топола-насељено место Пачир –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Гостовић кафана
3. Томиславци раскрсница
4. Бачки Соколац раскрсница
5. Управа „Соколац“
6. Кафана „Шаргачико“ Ст.Моравица
7. Месна заједница Ст. Моравица
8. Предузеће „Сила“ 9. Пруга Пачир
10. Центар Пачир
11. Звезда Пачир
2) На линији Бачка Топола-насељено место Горња Рогатица –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Гостовић кафана
3. Томиславци раскрсница
4. Бачки Соколац код цркве
5. Бачки Соколац код Новог насеља
6. Хотел „Криваја“
7. Економија „Победа“ Криваја
8. Гробље Горња Рогатица
9. Центар Горња Рогатица
10. Пруга Горња Рогатица
11. Економија „Граничар“ Горња Рогатица
3) На линији Бачка Топола− насељено место Карађорђево –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Никола Тесла“
3. Дом здравља
4. Гаража „Тополатранс“
5. Зобнатица
6. Ветеринарска станица
7. Центар Карађорђево
8. Школа Карађорђево

4 )На линији Бачка Топола− насељено место Мали Београд – Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Никола Тесла“
3. Дом здравља
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4. Гаража „Тополатранс“
5. Зобнатица
6. Центар Мали Београд
5) На линији Бачка Топола− насељено место Миђуново –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Никола Тесла“
3. Основна школа „Чаки Лајош“
4. Железничка станица
5. Трансформатор на углу ул. Скадарска
6. Центар Миђуново
6) На линији Бачка Топола− насељено место Ново Орахово –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Никола Тесла“
3. Железничка станица
4. „Фекете“ Школа
5. Салаш
6. Чарда у ул. Петефи Шандора
7. Основна школа
8. Центар Ново Орахово
9. Дом здравља Ново Орахово
10. Код бунара
11. Бели крст
7) На линији Бачка Топола− насељено место Багремово –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Чаки Лајош“
3. Православна црква
4. ГИК „1. Мај“
5. код надвожњака на ауто-путу
6. Салаш „Дудаш“
7. Центар Његошево
8. Мала Пруга
9. Багремово
8) На линији Бачка Топола− насељено место Кавило –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Чаки Лајош“
3. Православна црква
4. ГИК „1. Мај“
5. код надвожњака на ауто-путу
6. Салаш „Дудаш“
7. Центар Његошево
8. Мала Пруга
9. Копоја
10. Школа Гунарош
11. Центар Гунарош
12. Победа
13. Светићево
14. Кавило
9) На линији Бачка Топола− насељено место Средњи Салаш –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Школска економија код касарне
3. Задруга Бајша
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4. Центар Бајша
5. Центар Панонија
6. Дубока
7. Средњи Салаш
10) На линији Бачка Топола− насељено место Томиславци –Бачка Топола:
1. Трг др Јаноша Хаџија
2. Основна школа „Никола Тесла“
3. Гостовић кафана
4. Центар Томиславци.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 344-14/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

57.
На основу члана 12. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и члана 42. Став 1. Тачка 31. Статута општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) Скупштина општине
Бачка Топола на седници одржаној дана 17. маја 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ЗА ГРАД СУБОТИЦУ И ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА, МАЛИ ИЂОШ, СЕНТА, ЧОКА,
КАЊИЖА И НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2018-2028. ГОДИНЕ
I
Даје се сагласност на Регионални план управљања отпадом за град Суботицу и општине
Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац за период од 2018-2028. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-55/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић, с.р.

58.
На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 и др. Закон, 101/2016 и др. Закон ) и члана 42. тачка 7. и 20. Статута општине Бачка Топола
(«Службени лист општине Бачка Топола» број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), Скупштина
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општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 17. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ОДНОСЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
I
Разрешавају се чланови Савета за међунационалне односе у општини Бачка Топола дана
17.05.2018. г. због истека мандата и то:
- представник мађарске националне заједнице
1. Егереши Шандор, дипл. економиста - председник, Бачка Топола, ул. Милана Станића бр.5.
- представник српске националне заједнице
2. Груја др Милошев, лекар специјалиста медицине рада - заменик председника, Бачка
Топола, ул. Ади Ендре бр. 2
- представник црногорске националне заједнице
3. Биљана Милић, социјални радник - члан , Бачка Топола, ул. Свети Стефан бр.50.
- представник хрватске националне заједнице
4. Игор Андраушић, - члан, Бачка Топола, Чантавирски пут бр. 125.
- представник русинске националне заједнице
5. Јован др Фејди, др медицине, специјалиста интерне медницине - члан , Ново Орахово, ул. Парк бр.
15
- представник словачке националне заједнице
6. Карољ Лацковић, гимназија - члан , Бајша, ул. Зелена бр.4
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-65/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић, с.р.

59.
На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/200783/2014 и др. Закон, 101/2016 и др. Закон) и члана 42. тачка 7. и 20. Статута општине Бачка
Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014),
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 17. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ОДНОСЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
I
У Савет за међунационалне односе у општини Бачка Топола (у даљем тексту: Савет) на
мандатни период од 4 године, почев од 18.05.2018. године, именују се:
- представник мађарске националне заједнице
1. Јаблан Анико - за председника, Бачка Топола,ул. Козарачка бр. 18
- представник српске националне заједнице
2. Милорад Теслић - за заменика председника, Горња Рогатица, ул. Космајска бр.12
- представник црногорске националне заједнице
3. Марко Радовић - за члана , Бачка Топола Трг Зорана Ђинђића бр. 2/2
- представник хрватске националне заједнице
4. Марко Новић - за члана, Пачир, ул Косовска бр.1
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- представник русинске националне заједнице
5. Татјана Дудаш - за члана , Ново Орахово, ул. Братства јединства бр.1
- представник словачке националне заједнице
6. Даниел Сакал - за члана , Бачка Топола ул. 1 маја бр. 24/25
II
Делокруг Савета је да:
- разматра питања остваривања заштите и унапређивања националне равноправности у
складу са Законом и Статутом општине Бачка Топола;
- о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине;
- даје мишљење на предлоге свих одлука које се тичу права националних мањина;
- има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости
одлуке или другог општег акта Скупштине општине ако сматра да су њима непосредно повређена
права припадника српског народа и националних мањина представљених у Савету и право да под
истим условима пред Врховним судом Србије покрене поступак за оцену сагласности одлуке или
другог општег акта Скупштине општине.

III
Члановима за учешће у раду Савета, припада накнада сходно Одлуци о утврђивању накнаде и
других трошкова одборника Скупштине општине и чланова радних тела Скупштине општине Бачка
Топола.
IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-66/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић, с.р.

60.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) Скупштина
општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 17. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА
ИЗ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА
I
Разрешава се представник у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица из општине Бачка
Топола, Сомбати Золтан, магистар пољопривредних наука из Пачира, ул. Лењинова бр. 32, због
поднете оставке.

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

Број 11.

17.05.2018.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-58/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

СТРАНА 172. OLDAL

2018.05.17.

11. szám

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

61.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, и 101/2016-др. закон) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014)
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 17. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА
ИЗ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У СКУПШТИНУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА
I
Именује се Сатмари Адриан, дипл. економиста из Бачке Тополе Бајшански пут бр. 13 за
представника у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица из општине Бачка Топола, до истека мандата
Скупштине друштва.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-67/2018-V
Дана: 17.05.2018. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић, с.р.

62.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, и 101/2016-др. закон) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014)
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 17. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО
СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ”КОМГРАД” БАЧКА ТОПОЛА
I
Нада Бошњак, дипл. правник из Липара, ул. Светозара Марковића бр. 53., разрешава се
функције лица овлашћеног за заступање Јавног предузећа за комунално стамбено грађевинске
делатности ”Комград” Бачка Топола.

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

2018.05.17.

11. szám

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић, с.р.

63.
На основу члана 70. Закон о заштити природе (Службени гласник РС бр.
36/2009,88/2010,91/2010-исправка и 14/2016. ), Oдлуком о проглашењу заштићеног подручја Парка
природе „Бачкотополске долине“ скупштине општине Бачка Топола (Сл. Лист општине Б.Т. бр.
6/2017), Одлука о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју Парк природе
„Бачкотополске долине“ бр. 519-3 и члана 42. Статута Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола Надзорни одбор Јавног предузеће за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање
и уређење Бачка Топола на одржаној седници дана 24.04.2018. године доноси:
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРКА ПРИРОДЕ “БАЧКОТОПОЛСКЕ ДОЛИНЕ“
Члан 1.
Овом одлуком одређује се висина и начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење
заштићеног подручја Парк природе „Бачкотополске долине“ (у даљем тексту: Парк природе).
Члан 2.
Привредно друштво или друго правно лице, предузетник или грађанин (у даљем тексту
корисник) који на подручју Парка природе обављају делатност искоришћавајући природне
вредности и на други начин користе заштићено подручје и његове погодности, Јавном предузећу за
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко
планирање и уређење Бачка Топола ( у даљем тексту Јавно предузеће) плаћају накнаду по основу
утврђеном чланом 70. Закона о заштити природе, и то за:
-коришћење посебно уређених терена у оквиру Парка природе или погодног терена за одређене
намене,
-коришћење имена и знака Парка природе,
-коришћење услуга које пружа јавно предузеће.
Члан 3.
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:
Предмет и обвезник накнаде
A. ДЕЛАТНОСТИ
1. УГОСТИТЕЉСТВО
1.1. Услуге исхране и пића

Основица

Износ (дин.)
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1.1.1. Власници-корисници сталних и стационарних
објеката за пружање услуга исхране и пића (ресторани,
кафане, барови, дискотеке, посластичарнице, објекти брзе
хране и други)

до 15 m2 површине
на којој се пружа
услуга, укључујући и
површину
припадајуће терасе
односно
баште/месечно

15.000,00

1.1.2 Власници-корисници сталних и стационарних објеката
за пружање услуга исхране и пића (ресторани, кафане,
барови, дискотеке, посластичарнице, објекти брзе хране и
други)

преко 15 m2
површине плаћа се
основица предвиђена
тачком 1.1.1. још по
сваком додатном m2
на којој се пружа
услуга, укључујући и
површину
припадајуће терасе
односно
баште/месечно

500,00

2. ТРГОВИНА, ЗАНАТСТВО, УСЛУГЕ
2.1. Остали услужни послови као што су видео игрице, аутодроми, рингишпили, забавни паркови.
2.1.1. Власници стационарних објеката за забаву

po m2 површине
објекта односно
простора за
забаву/месечно

300,00

3. САОБРАЋАЈ, ОБЈЕКТИ НА ВОДИ
3.1. Пловила и молови
3.1.1. Власници – корисници педолина

по педолини
/годишње

1.000,00

*По Паравилнику о унутрашњем реду и чуварској служби за Парк природе „Бачкотополске
долине“је забрањено коришћење чамаце на моторни погон, осим за потребе управљача,држати
чамце у води и користити их у периоду од 1. јанура до 30. маја осим за потребе управљача.
3.1.2. Власници – корисници регистрованих молова до 20 m
²

по m2
површине/годишње

60,00

3.1.3. Власници – корисници регистрованих молова преко
20 m2

пo m2
површине/годишње

120,00

4. ОДМОР СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
4.1. Власници-корисници камп приколице

по објекту/годишње

1.200,00

5. ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА
5.1. Рекламне и информативне ознаке,постављене на заштићеном подручју, осим ознака
саобраћајне и туристичке сигнализације
5.1.1. Власник ознаке табле, рекламе, билборда, паноа и
друге ознаке

по m2 површине
/годишње

15.000,00
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Члан 4.
Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се тромесечно за текућу годину и
плаћају се на основу испостављене фактуре у законском року.
Накнаде које се плаћају на месечном нивоу, обрачунавају се месечно и плаћају се на основу
испостављене фактуре до 10. у текућем месецу за претходни месец.
Накнаде и начин плаћања на основу склопљених Уговора и утврдиће се одредбама истог.
Накнаде предвиђене табелом из Члана 3. ове одлуке изражене су са П.Д.В. -ом
Члан 5.
Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посебан наменски рачун Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, а средства остварена од
накнада по овој одлуци користе за заштиту, развој и унапређење Парка природе и на исте се
примењују одредбе Закона о заштити природе.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном листу Бачке
Тополе” уз претходно прибављену сагласност надлежног органа локалне самоуправе.

Председник Надзорног одбора:
Телђеши Хуба с.р.

64.
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Службени
лист општине Бачка Топола“, број: 30/2017), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину Раздео 5.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112,
економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 234. – Текућа буџетска резерва,
одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 124.000,00 динара на име финансирања
трошкова израде идејног пројекта за замену столарије у Пољопривредној школи у Бачкој Тополи, а
на основу приложеног захтева и документације.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, Програм 9:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, програмска
активност: 2003-0001- Функционисање средњих школа, функција 920, извор финансирања 01,
економска класификација 463, позиција 162.-Израда пројеката.
III
Средства су строго наменског карактера.
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IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за
друштвене делатности.
V
Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
-Председник општинеБрој: 400-7/2018-III-3
Дана:13.04.2018.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

65.
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Службени
лист општине Бачка Топола“, број: 30/2017), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину Раздео 5.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112,
економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 234. – Текућа буџетска резерва,
одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 890.895,00 динара на име финансирања
трошкова солидарне помоћи запослених у основном образовању, а на основу приложених захтева и
документације.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5. - ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1. - Општинска управа, Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, програмска
активност: 2002-0001 - Функционисање основних школа, функција 912, извор финансирања 01,
економска класификација 463, позиција 137. - Социјална давања запосленима.
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за
друштвене делатности.
V
Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
-Председник општинеБрој: 400-7/2018-III-4
Дана:25.04.2018.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
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66.
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Службени
лист општине Бачка Топола“, број: 30/2017), Председник општине Бачка Топола доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину Раздео 5. –
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009 - Текућа буџетска резерва, функција 112,
економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 234. – Текућа буџетска резерва,
одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 17.410,00 динара на име финансирања
трошкова јубиларне награде запослених у ПУ „Бамби“, а на основу приложених захтева и
документације.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.3.-ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, Програм 8:
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, програмска активност: 2001-0001- Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, функција 911, извор финансирања 01, економска
класификација 416, позиција 262.-Награде, бонуси и остали посебни расходи.
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за
друштвене делатности.
V
Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
-Председник општинеБрој: 400-7/2018-III-5
Дана:07.05.2018.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
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67.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016
и 113/2017 ) и члана 12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 30/2017), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу:
Уговора о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе,
закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Бачка
Топола, број: 401-00-297/49/2018-24 од 19.04.2018. године (наш број: 016-9/2018 од 19.04.2018.
године) отвара се апропријација у оквиру Раздела 1.-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, Програм 16ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Пројекат: 2101-П1 – Успостављање
информационог система електронског вођења седница Скупштине општине Бачка Топола,
функција 110, извор финансирања 07, економска класификација 512, позиција 8.1. - Машине и
опрема, са планираним износом од 4.600.000,00 динара.
II
Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ Капиталних наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за
4.600.000,00 динара, те уместо 53.913.446,64 динара, износи 58.513.446,64динара .
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са
даваоцима средстава.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-4/2018-III-5
Дана: 07.05.2018.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 07.05.2018. године.
Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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68.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016
и 113/2017 ) и члана 12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 30/2017), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу:
Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и
реконструкције водних објеката у јавној својини, закљученог између Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број:
104-401-1244/2018 од 26.04.2018. године (наш број: 016-12/2018-V од 26.04.2018. године) отвара се
апропријација у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 5.1.-Општинска управа,
Програм 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Пројекат: 1102-П4 – Капитално одржавање и
реконструкција водоводне мреже у насељу НОВО ОРАХОВО, функција 630, извор финансирања
07, економска класификација 511, позиција 66.1.1. - Зграде и грађевински објекти, са планираним
износом од 4.522.068,32 динара.
II
Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ Капиталних наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за
4.522.068,32 динара, те уместо 58.513.446,64 динара, износи 63.035.514,96 динара .
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са
даваоцима средстава.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-4/2018-III-6
Дана: 08.05.2018.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 08.05.2018. године.
Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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69.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016
и 113/2017) и члана 12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 30/2017), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу:
Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и
реконструкције објеката фекалне канализације, закљученог између Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број:
104-401-1244/2018-2 од 26.04.2018. године (наш број: 016-11/2018-V од 26.04.2018. године) отвара
се апропријација у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 5.1. - Општинска управа,
Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Пројекат: 0401-П2 – Пројектовање и изградња
система канализације у Бачкој Тополи, функција 520, извор финансирања 07, економска
класификација 511, позиција 106. - Зграде и грађевински објекти, са планираним износом од
8.432.154,86 динара.
II
Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ Капиталних наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за
8.432.154,86 динара, те уместо 63.035.514,96 динара, износи 71.467.669,82 динара .
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са
даваоцима средстава.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-4/2018-III-7
Дана: 08.05.2018.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 08.05.2018. године.
Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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70.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016
и 113/2017 ) и члана 12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 30/2017), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу:
Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и
реконструкције водних објеката у јавној својини, закљученог између Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број:
104-401-1244/2018-1 од 26.04.2018. године (наш број: 016-13/2018-V од 26.04.2018. године) отвара
се апропријација у оквиру Раздела 5. - ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 5.1. - Општинска управа,
Програм 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Пројекат: 1102-П6 – Реконструкција водовода насеља
Бајша део фазе II, функција 630, извор финансирања 07, економска класификација 511, позиција
66.2.-Зграде и грађевински објекти, са планираним износом од 6.398.471,04 динара.
II
Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ Капиталних наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за
6.398.471,04 динара, те уместо 71.467.669,82 динара, износи 77.866.140,86 динара.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са
даваоцима средстава.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
Начелник
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општинске управе
Број: 400-4/2018-III-8
Седлар Петер, с.р.
Дана: 08.05.2018.
Бачка Топола
Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 08.05.2018. године.
Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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71.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 02-69/2018-II-01
Дана: 11.05.2018. г.
Бачка Топола
На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број: 88/2017 и 27/2018), члана 7. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику („Службени гласник РС“ број: 63/2010) и члана 26. Одлуке о општинској
управи Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број: 19/2016), начелник Општинске
управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ДОДАТНЕ
ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА
I
У Решењу о образовању комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке деци и ученицима под бројем 02-2/2011 од 10.01.2011. године („Службени лист општине
Бачка Топола“ број: 2/2011), са изменама под бројем 02-22/2012 од 22.05.2012. године, у ставу 1.
тачке I након редног броја 3. додаје се редни број 4. који гласи:
„Пинтер Мелинда, дефектолог, за члана“
II
Решење о образовању комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке деци и ученицима у осталим својим одредбама остаје на снази у непромењеном тексту.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.
72.
На основу члана 160. Закона о рударству и геотермалним истраживањима („Сл. Гласник РС“,
бр. 10/2015), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007), члана 71.
Статута општине Бачка Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010,
9/2012 и 12/2014) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Сл. Лист
општине Бачка Топола“, бр. 30/2017), Општинско веће на седници одржаној дана 06. марта
2018. године донело је
ПОСЕБАН ПРОГРАМ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА ИЗ СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У 2018. ГОДИНИ
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Члан 1.
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених
од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2018. години.
Члан 2.
За реализацију Посебног програма планирана су средства Одлуком о буџету општине Бачка
Топола за 2018. годину, на конту 741510-Накнада за коришћење природних добара у укупном
износу од 100.000,00 динара,
Члан 3.
Средства за реализацију Посебног програма у планираном износу од 100.000,00 динара
користиће се у оквиру Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину за
покриће дела трошкова, планираних у оквиру Раздела 5-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1.Општинска управа, Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
активност 0701—0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451,
економска класификација 425, извор финансирања 01, на позицији 112.-Трошкови одржавања
банкина општинских и некатегорисаних путева-крпљење ударних рупа, конкретно у улици
Никола Тесла у Бачкој Тополи.
Члан 4.
Посебан програм се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 31-3/2018-III
Дана: 06.03.2018. године
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4337 Ф: +381 21 456 653
psegs@vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 143-310-128/2018-03

Датум: 20.03.2018. године

На основу 24. и члана 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/14-др. одлука, 37/16), и члана 160. став 5. Закона о рударству
и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015) поступајући по захтеву
Општинске управе Одељења за финансије Општине Бачка Топола број: 31-3/2018-III од 06.03.2018.
године, за давање сагласности на Посебан програм за унапређење услова живота у општини Бачка
Топола из средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса у 2018. години, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај даје
САГЛАСНОСТ
На Посебан програм за унапређење услова живота у Општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
у 2018. години број: 31-3/2018-III од 06.03.2018. године, који је донело Општинско веће Општине
Бачка Топола на седници одржаној дана 06.03.2018. године.
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Образложење
Општинско веће Општине Бачка Топола доставило је дана 08.03.2017. године Покрајинском
секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај захтев за давање сагласности на Посебан
програм за унапређење услова живота у Општини Бачка Топола из средстава остварених од
накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2018. години број: 313/2018-III од 06.03.2018. године, на сагласност.
Поступајући по наведеном захтеву, у Сектору за минералне сировине Покрајинског
секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај извршен је увид у приложени Посебан
програм и утврђено је, да је исти донет у складу са одредбом члана 160. став 5. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015).
Одредбом члана 160. став 5. истог Закона прописано је да средства остварена од накнаде за
коришћење минeралних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне
самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера
који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота локалне
заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу
побољшавања услова живота, на који сагласност даје Министарство, односно надлежни орган
аутономне покрајине.
Сходно наведеном, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај даје
сагласност на Посебан програм за унапређење услова живота у општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
у 2018. години број: 31-3/2018-III, који је донело Општинско веће Општине
Бачка Топола на
седници одржаној дана 06.03.2018. године.

М.П.

Редни
број

Покрајински секретар
Ненад Грбић с.р.

САДРЖАЈ

Страна

51.

Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола

129

52.

Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине
Бачка Топола

130

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола

130

53.
54.
55.

56.
57.

58.

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално
стамбене грађевинске делатности “Комград“ ПО Бачка Топола
Одлука о измени Oдлуке о давању на коришћење Јавном предузећу
„Комград“ Бачка Топола непокретности у јавној својини општине Бачка
Топола

148
166

Одлука о измени Одлуке о јавном превозу путника на територији општине
Бачка Топола

166

Решење о давању сагласности на Регионални план управљања отпадом за
град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и
Нови Кнежевац за период од 2018-2028. године

169

Решење о разрешењу чланова Савета за међунационалне односе у општини
Бачка Топола

170
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Решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе у општини
Бачка Топола

170

Решење о разрешењу представника из општине Бачка Топола у Скупштини
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом „Регионална депонија“ Суботица

171

Решење о именовању представника из општине Бачка Топола у Скупштину
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом „Регионална депонија“ Суботица

172

Решење о разрешењу законског заступника Јавног предузећа за комунално
стамбено грађевинске делатности ”Комград” Бачка Топола
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Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе
“Бачкотополске долине“

173

64.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

175

65.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

176

66.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

177

67.

Решење о отварању апропријације

178

68.

Решење о отварању апропријације

179

69.

Решење о отварању апропријације

180

70.

Решење о отварању апропријације

181

71.

Решење о измени Решења о образовању комисије за процену додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима

182

Посебан програм за унапређење живота у општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса у 2018. години

182

60.

61.

62.
63.

72.

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2018. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

