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142.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018.
годину број: 320-388/2018-V од 18.09.2018. године уз Решењe о давању претходне сагласности на
Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од 05.09.2018. године,
Председник општине Бачка Топола доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: Регреси – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности производње на
територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 5.1.- Општинска
управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном
развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, позиција 98.- Буџетски
фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у износу од 1.100.000,00 динара што чини део
укупно планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за регрес за репродуктивни материјал има:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода.
- Физичко лице/корисник ко поднесе рачун, фискални исечак или други веродостојни
финансијски документ са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима
истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2018. године до дана подношења захтева.
Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка Топола.
У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за регрес за
репродуктивни материјал.
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V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара)
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М. Тита
бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.10.2018. године до
31.10.2018. године.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних
прихода
4. фотокопија рачуна, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ са
таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом
издавања у периоду од 01.01.2018. године до дана подношења захтева,
5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
7. изјава
VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 15.000,00 динара по
кориснику.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право за
аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа.
Република Србија
АП Војводина
Општина Бачка Топола
Председник општине
Број: 320-388/2018-V-1
Дана: 01.10.2018.

Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.
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На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018.
годину број: 320-388/2018-V од 18.09.2018. године уз Решењe о давању претходне сагласности на
Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од 05.09.2018. године,
Председник општине Бачка Топола доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите
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I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ при отплати кредита који
подстичу развој пољопривреде на територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 5. - Општинска управа, Глава 5.1.- Општинска
управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном
развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, позиција 98.- Буџетски
фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у износу од 3.800.000,00 динара што чини део
укупно планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за кредитну подршку – суфинансирање камата за
пољопривредне кредите има:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода
- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком
- Физичко лице/корисник који поднесе потврду банке о износу камате која доспева за наплату
у 2018-ој години у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
- Физичко лице/корисник који поднесе план отплате кредита.
Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка Топола.
У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за више кредита.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
2. корисници кредита који не подстичу развој пољопривреде.
Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за кредитну
подршку – суфинансирање камата за пољопривредне кредите.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара)
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М. Тита
бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.10.2018. године до
31.10.2018. године.

Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
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разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних
прихода
4. фотокопија закљученог уговор о пољопривредном кредиту са банком,
5. потврда банке о износу камате која доспева за наплату у 2018-ој години у периоду од
01.01.2018. до 31.12.2018. године,
6. план отплате кредита
7. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
8. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
9. изјава
VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
Интензитет помоћи је 75% од укупне камате која доспева за наплату у 2018. години, а
највише до 30.000,00 динара по кориснику.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право за
аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа.
Република Србија
АП Војводина
Општина Бачка Топола
Председник општине
Број: 320-388/2018-V-2
Дана: 01.10.2018.

Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.

144.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018.
годину број: 320-388/2018-V од 18.09.2018. године уз Решењe о давању претходне сагласности на
Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од 05.09.2018. године,
Председник општине Бачка Топола доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – набавка нових
пчелињих друштава
I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности производње на
територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 5.1.- Општинска
управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном
развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, позиција 98.- Буџетски
фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у износу од 1.700.000,00 динара што чини део
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укупно планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за набавку нових пчелињих друштава:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода
- Физичко лице/корисник мора бити на Извештају Комисије за утврђивање штете настале
угинућем пчела
- Физичко лице/корисник ко поднесе рачун или предрачун о куповини пчелињих друштава
Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка Топола.
У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за набавку више
пчелињих друштава.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за набавку
пчелињих друштава.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара)
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М. Тита
бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.10.2018. године до
31.10.2018. године.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних
прихода
4. рачун или предрачун о куповини пчелињих друштава
5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
7. изјава

VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
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Интензитет помоћи је највише до износа од 10.000,00 динара по набављеном пчелињом
друштву, највише 30 пчелињих друштава, а приликом доделе средстава узеће се у разматрање
Извештај Комисије за утврђивање штете настале угинућем пчела и у складу са истим средства ће се
доделити сразмерно сваком кориснику.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право за
аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа.
Република Србија
АП Војводина
Општина Бачка Топола
Председник општине
Број: 320-388/2018-V-3
Дана: 01.10.2018.

Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.

145.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018.
годину број: 320-388/2018-V од 18.09.2018. године уз Решењe о давању претходне сагласности на
Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од 05.09.2018. године,
Председник општине Бачка Топола доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ при осигурању усева,
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња који подстичу развој пољопривреде на
територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 5.1.- Општинска
управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном
развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, позиција 98.- Буџетски
фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у износу од 3.200.000,00 динара што чини део
укупно планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња има:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Предмет осигурања се налази на територији општине Бачка Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода
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Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о осигурању са осигуравајућом
организацијом
потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без урачунатог пореза, која
доспева за наплату у 2018-ој години у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за више осигурања.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за подршку
при осигурању усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара)
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М. Тита
бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.10.2018. године до
31.10.2018. године.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних
прихода
4. фотокопија закљученог уговора о осигурању / полиса осигурања, са осигуравајућом
организацијом,
5. потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без урачунатог пореза, која
доспева за наплату у 2018-ој години у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године,
6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
8. изјава
VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
Интензитет помоћи за полисе осигурања од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим
засадима, расадницима и животињама износи 40% од висине премије осигурања без урачунатог
пореза на премију, а највише до 30.000,00 динара по кориснику.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право за
аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа.

Република Србија
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Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.

146.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018.
годину број: 320-388/2018-V од 18.09.2018. године уз Решењe о давању претходне сагласности на
Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од 05.09.2018. године,
Председник општине Бачка Топола доноси:

ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и
витамина за одгајиваче говеда и свиња

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ за исплату трошкова
ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говедa и свиња на
територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 5.1.- Општинска
управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном
развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, позиција 98.- Буџетски
фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у износу од 1.900.000,00 динара што чини део
укупно планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за подршку при исплати трошкова ветеринарских
услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говедa и свиња има:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Пољопривредно газдинство која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца или 30
грла крмача
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода
- Физичко лице/корисник који поднесе потврду надлежне ветеринарске станице о
евидентираном бројном стању грла говеда односно свиња (подаци о газдинству), не старија
од месец дана од дана подношења захтева
- Физичко лице/корисник који поднесе рачун, фискални исечак или други веродостојни
финансијски докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима
истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2018. године до дана подношења захтева.
У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна.
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Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
2. одгајивачи који имају више од 15 грла говеда – старија од 24 месеца или 30 грла крмача
Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за подршку
при исплати трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче
говедa и свиња.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара)
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М. Тита
бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.10.2018. године до
31.10.2018. године.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних
прихода
4. потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда односно
свиња (подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева
5. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат са
таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања
у периоду од 01.01.2018. године до дана подношења захтева
6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
8. изјава
VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 30.000 динара по
кориснику, за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца
односно 30 грла крмача.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право за
аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа.

Република Србија
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АП Војводина
Општина Бачка Топола
Председник општине
Број: 320-388/2018-V-5
Дана: 01.10.2018.
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Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.

147.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018.
годину број: 320-388/2018-V од 18.09.2018. године уз Решењe о давању претходне сагласности на
Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од 05.09.2018. године,
Председник општине Бачка Топола доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора
I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности и олакшати
могућност присутности на локалним пијачним тезгама на територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 5.1.- Општинска
управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном
развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, позиција 98.- Буџетски
фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у износу од 450.000,00 динара што чини део укупно
планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за суфинансирање закупа пијачног простора има:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода
- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о закупу пијачног простора за 2018. годину
- Физичко лице/корисник ко поднесе потврду о измиреним обавезама за закуп пијачног
простора за 2018. годину или рачун или фискални исечак.
Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка Топола.
У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више уговора и рачуна.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
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Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за
суфинансирање закупа пијачног простора.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара)
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М. Тита
бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.10.2018. године до
31.10.2018. године.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних
прихода
4. уговор о закупу пијачног простора за 2018. годину
5. потврда о измиреним обавезама за закуп пијачног простора за 2018. годину или рачун или
фискални исечак,
6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
8. изјава
VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 15.000,00 динара по
кориснику.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право за
аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа.
Република Србија
АП Војводина
Општина Бачка Топола
Председник општине
Број: 320-388/2018-V-6
Дана: 01.10.2018.

Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.

148.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018.
годину број: 320-388/2018-V од 18.09.2018. године уз Решењe о давању претходне сагласности на
Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од 05.09.2018. године,
Председник општине Бачка Топола доноси:

Број 20.

01.10.2018.

СТРАНА 932. OLDAL

2018.10.01.

20. szám

ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела
на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ за исплату трошкова
ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда
и набавке лекова за пчеларе.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 5.1.- Општинска
управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном
развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, позиција 98.- Буџетски
фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у износу од 850.000,00 динара што чини део укупно
планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за подршку при исплати трошкова ветеринарских
услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке
лекова за пчеларе има:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за
трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода
- Физичко лице/корисник који поднесе потврду надлежне ветеринарске станице о
евидентираном бројном стању пчелињих друштава (подаци о газдинству), не старија од
месец дана од дана подношења захтева
- Физичко лице/корисник има 5 - 500 пчелињих друштава
- Физичко лице/корисник који поднесе рачун, фискални исечак или други веродостојни
финансијски докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима
истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2018. године до дана подношења захтева.

У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу пријема
потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
2. физичко лице/корисник има мање од 5 или више од 500 пчелињих друштава

Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за подршку
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при исплати трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање
меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара)
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs.
Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М. Тита
бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.10.2018. године до
31.10.2018. године.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних
прихода
4. потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању пчелињих друштава
(подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева
5. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат са
таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања
у периоду од 01.01.2018. године до дана подношења захтева
6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
8. изјава
VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.000 динара по
кориснику, за пољопривредна газдинства која имају од 5 до 500 пчелињих друштава.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право за
аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су
обавезни да прикажу оригинална документа.
Република Србија
АП Војводина
Општина Бачка Топола
Председник општине
Број: 320-388/2018-V-7
Дана: 01.10.2018.

Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.

149.
На основу члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон), члана 46. тачка
7. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. Закон и 47/2018 ) и члана 71. став 1. т. 7. Статута општине Бачка Топола („Сл.
лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010,9/2012 и 12/2014 ) Општинско веће
општине Бачка Топола, на седници број 112. одржаној дана 28. септембра 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
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О ПОСТАВЉЕЊУ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈ - НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
БАЧКА ТОПОЛА
I
Седлар Петер, дипломирани правник из Победе, Лењинова бр. 11. , поставља се за
начелника Општинске управе Бачка Топола, почев од 28.09. 2018. године, на период од пет година.
II
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
III
Решење доставити: именованом, Одељењу за финансије, Кадровској служби и архиви.
Образложење
Одредбама члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон), прописано је да
градско, односно општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника
управе, а у члану 50. став 2. истог Закона прописано је да за начелника управе, која је образована
као јединствени орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр . 129/2007,
83/2014, др. закон и 101/2016 - др. Закон и 47/2018) прописано је да општинско веће поставља и
разрешава начелника општинске управе, односно начелника управе за поједине области, док је у
члану 56. став 1. истог Закона прописано да начелника општинске управе, односно управе за
поједине области поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Одредбама члана 25 ст. 3. Одлуке о општинској управи Бачка Топола („Сл. лист општине
Бачка Топола“, бр. 19/2016 ), прописано је да општинско веће поставља начелника општинске
управе, на основу јавног огласа на пет година.
Општинско веће Бачка Топола је у складу са чланом 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017
и 113/2017 - др. закон) на седници одржаној 09.08.2018. године донело одлуку о расписивању
Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бачка Топола.
Јавни конкурс је објављен 10.08.2018. години на званичној интернет страници општине Бачка
Топола и огласној табли у седишту јединце локалне самоуправе, а обавештење о објављивању
јавног конкурса објављено је истог дана у дневним листовима „Дневник“ и „Мађар Со“ који излази
на мађарском језику у складу са чланом 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе.
Конкурсна комисија за постављање начелника Општинске управе Бачка Топола је након
спроведеног изборног поступка у складу са чланом 97. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе доставила Општинском већу Бачка Топола Листу за
избор кандидата за избор за начелника Општинске управе Бачка Топола од 20.09.2018. године и
утврдила да је Седлар Петер једини кандидат који је учествовао у изборном поступку и да је
утврђена највиша просечна оцена у у изборном поступку именованог кандидата по критеријумима
из Уредбе о спровођењу интерног јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.:95/2016)
Седлар Петер je пунолетан држављанин Републике Србије, дипломирани правник, има
положен државни стручни испит и испуњава услове у погледу година радног искуства у струци.
Именовани је од 1992. године је запослен у Општинској управи Бачка Топола, а у тренутку
објављивања огласа је на положају вршиоца дужности начелника општинске управе Бачка Топола,
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и раније није му
престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице
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локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.
Одредбама члана 97. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да орган аутономне покрајине надлежан за постављење на
положај, односно веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема Листе
кандидата.
Имајући у виду наведено, Општинско веће општине Бачка Топла на основу члана 71. став
1. т. 7. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009,
6/2010,9/2012 и 12/2014 ) сагласно одредбама члана 25. став 2 и 3. Одлуке о општинској управи
Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, бр. 19/2016 ) донело је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења жалба није допуштена, али се може се
покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достаљања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-145/2018-V
Дана: 28.09.2018. године
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

150.
На основу члана 16. Закона о полицији („Службени Гласник РС“ бр. 16/2016 и 24/2018) и
члана 71. Став 1. Тачка 8.Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“,
бр.15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 21. Одлуке о општинском већу општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2009) Општинско веће општине Бачка
Топола, дана 28.септембра.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I.
Образује се Савет за безбедност ( у даљем тексту: Савет), као радно тело Општинског већа,
ради разматрања и проучавања питања везаних за превенцију безбедности на територији Општине
Бачка Топола и које пружа стручну помоћ Општинском већу и Председнику општине у питањима из
области безбедности.
II.
Задатак Савета је да у складу са Законом и Статутом општине разматра и проучава питања
везана за превенцију безбедности на територији општине Бачка Топола, припрема и предлаже
доношење мера за побољшање заштите и сигурности грађана, врши анализу и утврђивање проблема
који утичу на безбедност грађана, ради на изради и имплементацији пројеката превенције којима се
делује на поједине безбедносне проблеме у локалној заједници.
Савет се не бави питањима која су у надлежности Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Бачка Топола, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама.
Савет у циљу реализације својих задатака може образовати тимове састављене од стручњака
који су специјалисти за поједине аспекте проблема.
О својим иницијативама, ставовима, предлозима и препорукама Савет ће обавештавати
Општинско веће, јавност и друга правна и физичка лица на територији општине.
III.
Савет има председника, заменика председника и 7 чланова из реда представника локалне
самоуправе, институција из области правосуђа, здравствених, образовних и социјалних институција,
полицијске станице и других институција и организација на територији општине.

У Савет се именују:
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Председник савета:
Кишлиндер Габор, Председник општине Бачка Топола.
Заменик председника савета:
Ненад Врекић, Начелник Полицијске станице Бачка Топола.
Чланови Савета:
1. Мајор Раде Адамовић, Командант гарнизона Војске Србије у Бачкој Тополи, члан;
2. Ружа Коларевић, Заменик председника Основног суда у Суботици за судску јединицу у
Бачкој Тополи, члан;
3. Саша Срдић, Председник скупштине општине Бачка Топола, члан;
4. Петер Седлар, Начелник општинске управе у Бачкој Тополи, члан;
5. Мр Јасмина Зимоњић, Директор Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и
Мали Иђош, члан;
6. Др Дора Калоци, Директор Дома здравља ”Др. Хаџи Јанош” у Бачкој Тополи, члан;
7. Данијела Родић, Директор Стручне службе основних школа ”Здружена школа” у Бачкој
Тополи, члан;
IV.
Мандат чланова Савета траје 4 године, стим да након истека мандата могу бити поново
именовани.
Члановима Савета престаје мандат пре истека времена на који су изабрани, подношењем
оставке или разрешењем.
Општинско веће може разрешити поједине чланове Савета на образложен писани предлог
председника Савета, односно једне трећине чланова Савета.
Члан Савета се разрешава када својом неактивношћу не доприноси раду Савета, када
престане основ по коме је изабран.
V.
Савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет доноси Пословник о раду, којим ближе уређује начин рада Савета, начин сазивања и
одржавања седница, начин информисања јавности о свом раду, као и друга питања од значаја за рад
Савета.
VI.
За рад у Савету Председник савета и Заменик председника савета примаће накнаду у износу
од 4000,00 динара, а чланови Савета 2000,00 динара у нето износу по одржаној седници.
VII.
Oво Решење ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у ”Службеном листу
општине Бачка Топола””.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-146/2018- V
Дана: 28.09.2018.године
Бачка Топола

Редни
број

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја
пољопривреде – Назив мере: Регреси – регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)

921

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја
пољопривреде – Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за
пољопривредне кредите

922

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја
пољопривреде – Назив мере: инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинства – набавка нових пчелињих друштава

924

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја
пољопривреде – Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих
засада, расадника и животиња

926

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја
пољопривреде – Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских
услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња

928

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја
пољопривреде – Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора

930

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја
пољопривреде – Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских
услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и
производа од меда и набавке лекова за пчеларе

931

Решење о постављењу службеника на положај - начелника Општинске
управе Бачка Топола

933

Решење о образовању Савета за безбедност општине Бачка Топола

935

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».

