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93. 

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

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

Скупштини општине Бачка Топола, 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

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

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

Бачка Топола одржаних 24.04.2016. године и поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године за 

бирачко место број 9., сходно члану 56. Закона о локалним изборима. 

 

II 

 

 На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 12.07.2016. године утврђен је престанак 

мандаа следећим одборницима у Скупштини општине:  

 - Туруц Золтану, машинском инжењеру из Бачке Тополе, ул. Киш Ференца бр.29. 

 - Шипош Пирошки, службеници из Бачка Тооле, ул.Васе Пелагића бр. 8. и 

 - Стевану Анчевском, електромонтеру из Малог Београда, ул. Сатнка Опсеице бр.15. због 

поднетих оставки. 

  

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 19. августа 2016. 

године доделила мандате следећим каандидатима: 
- Александру Карабасил, адвокату из Бачке Тополе, ул. Ивана Мештровића бр. 13. који се 

налази на Изборној листи Савеза грађана – ЦИВИЛ, под редним бројием 5. 

- Бечкеи Тибору, млинару из Бачке Тополе, ул. Гаврила Принципа бр. 24. који се налази на 

Изборној листи Коалиције Савез војвођанских мађара – Демократска странка војвођанских Мађара, 

под редним бројем 22. и 

- Радовану Гардашевићу, професору физичког васпитања из Бачке Тополе, ул. Лазе 

Лазаревића бр. 8. који се налази на Изборној листи Кооалиције Александар Вучић – Србија побеђује, 

под редним бројем 16. 

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

за одбаорнике Скукпштине општине Бачка Топола на изборима одржаним 24.04.2016. године и 

поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године за бирачко место број 9. 

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

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

 

V 

 

 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

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

Извештаја о додели мандата новим одборницима. 
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VI 

 

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

 

Општинска изборна комисија 

 

Број: 013-119/2016-V Председник 

Дана: 19.08.2016. Општинске изборне комисије 

 Николович Елза, с.р. 

 

94. 

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 6. октобра 2016. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

 Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола 

Александру Карабасилу, адвокату из Бачке Тополе, ул. Ивана Мештровића бр.13 дана  6.10.2016.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: 013-125/2016-V Председник  

Дана: 6.10.2016.г. Скупштине општине 

БачкаТопола Саша Срдић, с.р. 

 

95. 

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

гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 42. Тачка 7.Статута општине БачкаТопола 

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

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола Бечкеи Тибору, 

млинару из Бачке Тополе, ул. Гаврила Принципа бр.24 дана 6.10.2016.г., до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 
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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 БачкаТопола“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 013-126/2016-V Председник  

Дана: 6.10.2016.г. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

96. 

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

гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 42. Тачка 7.Статута општине БачкаТопола 

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

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У 
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола Радовану 

Гардашевићу, професору физичког васпитања из БачкеТополе, ул.Лазе  Лазаревића бр.8. дана 

6.10.2016.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 БачкаТопола“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 013-127/2016-V Председник  

Дана: 6.10.2016.г. Скупштине општине 

БачкаТопола Саша Срдић, с.р. 

 

97. 

На основу члана 361. Закона о енергетици („Службени гласник РС бр 144/2014), члана 4. став 

3. и члана 13. став 1.Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС'', бр. 88/11), и члана 

42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 15/2008, 

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

6. октобра 2016. године, донела је 
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     О Д Л У К У 
 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овом oдлуком се у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања 

комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији општине Бачка 

Топола.  (у даљем тексту: „Општина“), односно услови и начин обезбеђивања континуитета у 

снабдевању топлотном енергијом, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и купаца 

топлотне енергије и начин вршења надзора у овој области. 

 

Члан 2. 

 

Појмови који се користе у овој одлуци имају следећа значења: 

- производни извори - су постројења која претварају примарну енергију горива у топлотну 

енергију; 

- енергетски субјекат - је правно лице или предузетник којем су поверени послови 

производње и дистрибуције топлотне енергије за терифне купце; 

-дистрибутер - је енергетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и 

управља дистрибутивним системом топлотне енергије. Он је истовремено и снабдевач 

тарифних купаца топлотном енергијом; 

- дистрибутивна мрежа - је вреловодна мрежа која се употребљава за дистрибуцију 

топлотне енергије од топлотног извора до топлотне подстанице купца, а састоји се из 
магистралног вреловода и примарне вреловодне мреже; 

- магистрални вреловод/топловод - је део мреже за дистрибуцију топлотне енергије од 

топлотног извора до примарне мреже и прикључних вреловода или топловода; 

-примарна вреловодна/топловодна мрежа - је цевовод који повезује магистрални вреловод 

/топловод са топлотним подстаницама ( разграната мрежа ); 

- секундарна топловодна мрежа - је цевовод који повезује топлотну подстаницу и кућну 

инсталацију ако за то постоји потреба и служи за транспорт топле воде од подстанице до 

унутрашње топлотне инсталације и уређаја и назад; 

- прикључни вреловод/топловод - је цевовод који повезује примарне вреловоде/топловоде 

са појединачном топлотном подстаницом; 

- грејна вода у мрежи даљинског грејања - је преносни медиј којим се преноси топлотна 

енергија; 

- топлотна подстаница - је енергетски објекат који представља део система даљинског 
грејања у којој је смештена опрема за мерење, регулацију и предају енергије у унутрашње 

топлотне инсталације и уређаје купаца; састављена из прикључне и кућне подстанице. У 

зависности од температуре и притиска воде, може бити индиректна ( са измењивачем 

топлоте ) или директна ( без измењивача ). У власништву је купца топлотне енергије (  

зграде, улаза у зграду или више улаза , односно објекта за који врши предају топлоте); 

изузетно, може бити и у власништву енергетског субјекта, ако је то дефинисано важећим 

уговором о преносу власништва или је изграђена за техничке потребе енергетског субјекта; 

- прикључна подстаница - је део топлотне подстанице у којој се врши мерење и регулација 

испоручене топлотне енергије, а састоји се од запорних, регулационих и мерних елемената; 

- кућна подстаница - је део топлотне подстанице у коме се врши предаја топлотне енергије 

из прикључне подстанице у унутрашње топлотне инсталације и састоји се од топлотног 

измењивача (само код индиректне подстанице), разводног система, регулационих и 

сигурносних уређаја, циркулационих пумпи и опреме за расподелу топлотне енергије за 

различите системе унутрашњих топлотних уређаја; 

- унутрашње топлотне инсталације и уређаји - опрема , инсталације и уређаји прикључени 

на кућну подстаницу или секундарну топловодну мрежу; који се употребљавају за 

радијаторско и подно грејање, грејање топлим ваздухом и проветравањем и др.; 
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-предајно место - је место где енергетски субјект предаје топлотну енергију купцу, а налази 

се иза запорног органа на измењивачу топлоте који је саставни део кућне подстанице; 

односно после првог запорног органа испред разделника код топловодних подстаница; 

- обрачунско место - је објекат (зграда, стан, пословни простор) за које енергетски субјект 

испоставља рачун, 

за једног купца ( у даљем тексту: Индивидуални мерач) служи за мерење испоручене 

топлотне енергије и представља основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије 

- инсталисана топлотна снага објекта - је пројектована и инсталисана снага објекта који се 

греје а одређена је главним машинским пројектом објекта као сума називних снага грејних 

тела уграђених у грејни простор купца при пројектованом режиму температура воде и 

грејаног простора ; у случају измене или реконструкције грејне инсталације објекта, 

новоинсталисана снага објекта дефинише се пројектом изведеног стања који је израдило 

регистровано и овлашћено правно лице. На захтев власника објекта , новоинсталисану снагу 

утвдиће Јавно предузеће . 

- независна функционална целина - представља део зграде ( стан, локал, цео објекат или 

други грејани простор ) који у смислу прикључења на дистрибутивни систем енергетског 

субјекта представља јединицу за коју ће се купцу вршити обрачун испоручене топлотне 

енергије . 
-енергетски услови и претходна сагласност - је документ којег издаје енергетски субјект, а 

који се односи на услове за израду пројектне документације, у складу са одредбама важећег 

закона који регулише материју изградње објеката и техничка правила о прикључењу на 

вреловодну мрежу . 

- техничка правила о прикључењу на вреловодну мрежу - су правила која одређују техничке 

услове за пројектовање, изградњу, прикључење и рад секундарних инсталација купаца на 

дистрибутивну мрежу. Дефинисана су Правилима о раду дистрибутивног система. 

- одобрење за прикључење - је решење које издаје енергетски субјекат, а по захтеву за 

прикључење на дистрибутивну мрежу. 

-грејна површина- је целокупна затворена површина пода независне функционалне целине 

тарифног купца која је одређена пројектом или пројектом изведених радова објекта, 

Уговором о продаји топлотне енергије или мерењем површине грејаног простора које се 

врши на начин у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 
Остали појмови употребљени у овој одлуци имају исто значење као у Закону о енергетици. 

 

II  ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЊИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 План развоја енергетике са посебним освртом на развој система даљинског грејања 

Члан 3. 

 

Скупштина општине Бачка Топола у оквиру Плана развоја енергетике за подручје 

општине, доноси план развоја система даљинског грејања којим се утврђују потребе за 

енергијом као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу 

са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије. 

Енергетски субјекти који учествују у снабдевању купаца енергијом на подручју 

Бачке Тополе,  дужни су да на захтев Општинске управе, доставе податке за израду Плана 

за подручје Бачке Тополе , у року од 30 дана од дана достављања захтева. 

Енергетски субјект дужан је да планира и спроведе свој план развоја који је 

усклађен са Планом развоја енергетике. 

 

Правила о раду дистрибутивног система 

Члан 4. 

 

У складу са стратешким опредељењима Републике Србије о рационалној 

потрошњи и снабдевању енергијом и заштити животне средине, којом се уређује обавеза 
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локалне самоуправе да уређује снабдевање објеката топлотном енергијом рационално и за 

околину најприкладније, енергетском картом планираће се прикључење објеката на 

вреловодну или топловодну мрежу система даљинског грејања где је то могуће и 

економски исплативо. 

III ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Енергетска делатност 

Члан 5. 

 

Производњу и снабдевање топлотном енергијом врши Јавно предузеће за комунално 

стамбене грађевинске делатности "КОМГРАД“ (у даљем тексту:„Јавно предузеће“ ), које је 

основала Скупштина општине Бачка Топола   и за обављање следећих енергетских 

делатности од општег интереса : 

- производњу топлотне енергије, 

- дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. 

За обављање енергетске делатности Јавно предузеће  мора имати лиценцу коју 

Решењем издаје Општинске управе, у складу са Законом о енергетици. 

Јавно предузеће  производи, и дистрибуира топлотну енергију за потребе купаца, управља 

дистрибутивним системом и снабдева топлотном енергијом купце на подручју општине Бачка 

Топола, у деловима који су енергетском картом општине односно Бачке Тополе одређени за 

топлификацију. 

 

Опрема Јавног предузећа   

 

Члан 6. 

Термоенергетска опрема Јавног предузећа коју користи за обављање основне делатности, 

садржи:  

- топловодну мрежу,  

- прикључни топловод,  

- прикључну подстаницу,  

- уређајеипостројењакојисуњиховисаставниделови.  

 

Купац топлотне енергије 

Члан 7. 

 

Купац топлотне енергије је правно или физичко лице, којем Јавно предузеће, на основу 

потписаног уговора испоручује топлотну енергију. Купац може бити и заједница правних или 

физичких лица, који су прикључени на заједничко место за преузимања топлотне енергије. 

О продаји топлотне енергије закључује се уговор у писменој форми. 

Топлотна опрема купца 

Члан 8. 

 

Топлотна опрема која представља својину купца је: 

- кућна подстаница, 

- секундарна топловодна мрежа, 

- унутрашње топлотне инсталације и уређаји. 
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                                         IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ  

Производни капацитети 

Члан 9. 

 

Јавно предузеће је дужно да своје производне капацитете одржава у исправном и 

функционалном погонском стању, у складу са важећим техничким и другим прописима и 

стандардима. 

Јавно предузеће  је дужно да води рачуна о безбедном раду свих својих капацитета уз 

поштовање свих важећих мера и закона из области безбедности и здравља на раду и заштите 

животне средине. 

Дистрибутивни систем 

Члан 10. 

 

Јавно предузеће  је одговорно за одржавање, функционисање и развој дистрибутивног 
система, усклађено са потребама постојећих и будућих купаца на за то предвиђеном подручју у 

општини Бачка Топола. 

Прикључни вреловод и топлотна подстаница 

Члан 11. 

 

Јавно предузеће је одговорно за одржавање и функционисање прикључних вреловода и 

топлотних подстаница. 
Јавно предузеће врши провере исправности, регулацију и одржавање свих уређаја ( 

машинских, електро или мерних ) које користи и иста је дужна да их прегледа, баждари и замењује о 

свом трошку, уколико овом Одлуком није прописано другачије  

Власник непокретности је дужан да у свако доба омогући приступ Јавном предузећу 

енергетским објектима и  уређајима и да трпи извршење радова из овог члана. 

Купац је дужан да омогући прикључење нових купаца на прикључни вреловод који је у 

његовом власништву под условом да Јавно предузеће гарантује да има довољно капацитета и да неће 

доћи до умањења квалитета грејања. 

Нови купац је обавезан да власнику прикључног тополовода накнади сразмерни део 

ревалоризованих трошкова изградње прикључног вреловода. 

 

V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 

Члан 12. 

 

Јавно предузеће, доноси Правила о раду дистрибутивног система уз сагласност Општинског 

већа општине Бачка Топола. 

Правила о раду садрже техничке захтеве за изградњу вреловодне мреже, топлотних 

подстаница и енергетских објеката купаца даљинског грејања као и за прикључење на 

дистрибутивни систем Јавног предузећа.  

Правила из става 1. овог члана објављују се у Службеном листу општине Бачка Топола. 

VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Енергетски услови за израду пројектне документације, изградњу и прикључење 
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Члан 13. 

 

Инвеститор - будући купац топлотне енергије, који у Зони топлификације планира изградњу 

и прикључење новог објекта на дистрибутивни систем Јавног предузећа, односно купац који жели да 

изврши измене на постојећој и прикљученој секундарној инсталацији грејања, дужан је да поднесе 

захтев за издавање сагласност и да од Јавног предузећа прибави енергетске услове за израду 

пројектне документације, изградњу и прикључење објекта, односно за њихову измену. 

Енергетски услови за израду пројектне документације и за прикључење на дистрибутивну 

мрежу издају се у складу са одредбама важећих закона, техничких прописа и Правила о раду 

система. 

Пројекат инсталације инвеститор је дужан да достави Јавном предузећу на оцену 

усаглашености а са издатим енергетским условима. Уколико нису испуњени сви услови, пројекат се 

враћа на дораду до испуњењу услова. 

У пројекту морају да буду обухваћени сви подаци који су неопходни за дефинисање опреме 

и инсталација објеката као и режими рада ( намена потрошње топлотне енергије, укупно инсталисана 

снага објекта и инсталисана снага сваког појединачног дела - сваког појединачног стана-локала и 

слично; номинални проток, радни притисак и температура грејног флуида као номинални проток за 

сваку појединачну целину; минималној и максималној часовној, дневној и годишњој потрошњи 

топлотне енергије са месечном динамиком). Поред овога, потребно је доставити и податке о 

специфичностима објекта, ако их има. 

Посебно поглавље мора да третира и начела енергетске ефикасности у грејању и зграда , 

према важећим законима и прописима. 

Одобрење за прикључење на дистрибутивни систем  

Члан 14. 

 

Захтев за издавање Одобрења за прикључење подноси се у писаној форми и садржи следеће 

податке: 

- о власнику објекта - назив правног лица, седиште, адреса, законски заступник односно име 

презиме и адреса приватног лица ако он подноси захтев, 

- локацији објекта за који се тражи oдобрење - адреса, намена и врста објекта, 

- доказ о власништву над парцелом односно постојећим објектом или објектом који је у 

изградњи, 

предвиђену инсталисану снагу објекта, 

- машински пројекат инсталација.  

Члан 15. 

 

Јавно предузеће  може од инвеститора да захтева и додатне  податке и документацију. 

Подаци и документација која се уз захтев прилаже регулисани су Правилима о раду дистрибутивног 

система, у делу технички услови за прикључење и коришћење. 

Члан 16. 

 

Уколико постоје техничке могућности и уколико је уз захтев приложена документација 

прописана Правилима о раду дистрибутивног система, Јавно предузеће ће донети решење којим 

одобрава прикључење. 

Решењем о одобрењу дефинишу се услови за изградњу и монтажу грејне опреме, начин и 

место прикључења, услови и начин за изградњу прикључног топловода, топлотне подстанице, рок за 

прикључење као  и трошкови прикључења. 

Уколико техничке могућности не постоје, односно уколико уз захтев није приложена 

прописана документација Јавно предузеће ће решењем захтев одбити или одбацити. 

Члан 17. 

 

Јавно предузеће  је дужно да реши захтев за прикључење, у року од 30 дана од дана пријема. 
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Против решења из члана 16. ове Oдлуке жалба се подноси Општинском већу општине Бачка 

Топола, у року од 15 дана од дана достављања. 

 Одлука Општинског већа општине Бачка Топола, по жалби је коначна и против ње се може 

покренути управни спор. 

VII  ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 

Члан 18. 

 

Изградњу прикључног топловода и топлотне подстанице врши Јавно предузеће  о трошку 

купца. 

Изузетно, уколико не располаже довољним сопственим капацитетима, Јавно предузеће   

може одобрити инвеститору да о свом трошку ангажује другог регистрованог извођача радова. 

У случају из става 1. овог члана изградња прикључка и подстанице, у складу са издатим 

одобрењем, уређује се уговором између Јавног предузећа  и инвеститора. 

Члан 19. 

 

Радове на изградњи секундарне инсталације грејања и уградњу опреме за грејањеи 

регулацију у случају из члана 18. став 2. ове Одлуке, може изводити извођач радова који је 

регистрован и који поседује прописану лиценцу. 

Инвеститор је дужан да пет дана пре почетка радова, Јавном предузећу  пријави дан почетка 

радова и достави документацију о регистрацији и лиценцама извођача радова. 

Извођење радова и уградња опреме врше се у складу са  машинским пројектом инсталација 

грејања, који је претходно одобрен од стране  Јавног предузећа. 

Измене у односу на пројектовано стање, могу се вршити само на основу претходне писмене 

сагласности, Јавног предузећа издате у складу са овом одлуком, Правилима о раду дистрибутивног 

система, законом и пратећим прописима. 

IX УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 20. 

 

Уговор о снабдевању топлотном енергијом закључује се у писаној форми између Јавног 

предузећеа и купца. 

Уговором о продаји топлоте уређују се обавезе уговорних страна у вези испоруке топлотне 

енергије. 

Уговор о снабдевању топлотном енергијом се закључује на неодређено време, осим ако 

стране не уговоре другачије. 

Члан 21. 

 

Купац топлотне енергије у смислу ове Одлуке је физичко лице, правно лице или 

предузетник, и то: 

- инвеститор или власник стамбеног, стамбено-пословног или пословног објекта, 

- закупац пословних просторија у јавној својини, 

- закупац стана и просторија у јавној својини. 

Купац из става 1. овог члана дужан је да са Јавним предузећем закључи уговор о коришћењу 

топлотне енергије. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана Јавно предузеће   може закључити уговор са 

закупцем стана или пословног простора којим се уређују обавезе закупца у погледу коришћења и 

плаћање наканде за коришћење топлотне енергије, уколико: 

- власник стана или пословног простора у уговор ступи као јемац, или 

- закупац на име обезбеђења плаћања преда уредно попуњене бланко соло менице са изјавом 

којом овлашћује Јавно предузеће   да у случају доцње исту попуни доспелим износом и преда на 

наплату, или власник да писану сагласност за закључење уговора. 
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Обавезе купца утврђене овом одлуком и актима донетим на основу исте има и свако физичко 

лице, правно лице или предузетник који без закљученог уговора, посредно или непосредно користи 

топлотну енергију испоручену у објекат, у посебне делове или у заједничке делове објекта. 

 

Члан 22. 

 

Уговор о снабдевању топлотном енергијом садржи: 

- податке о енергетском субјекту и купцу, 

- површину објекта, висину и укупну запремину објекта, односно стана, 

спрат и број стана, 

-   гарантовану температуру у грејном простору, 

- начин плаћања и рокове, 

- поступак рекламације и 

- друге податке који су битни за ову врсту уговора. 

Члан 23. 

 

Купац је обавезан да Јавно предузеће  у року од 15 дана од дана настале промене писменим 

путем обавести о свим променама које су од значаја за извршење уговора и извршење обавеза купца, 
а нарочито о продаји објекта или стана купца, о издавању објекта у закуп, престанку закупа или 

промени закупца, уградњи интерних мерача топлоте, пресељење на другу адресу и слично. 

Обавештење садржи: 

- име и презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег купца, 

- име и презиме, ЈМБГ и адресу новог купца, 

- доказ о преносу власништва. 

Након пријема обавештења, Јавно предузеће  ће утврдити да ли промена захтева измену 

уговора или промену у пословној евиденцији, обавестити купца и спровести одговарајући поступак. 

Уколико се ради о промени власника објекта приљученог на систем даљинског грејања, 

претходни и нови власник су дужни да закључе уговор о преносу уговора о продаји топлотне 

енергије, уз сагласност Јавног предузећа. 

До достављања обавештења и закључења уговора о преносу уговора о продаји топлотне 

енергије за све обавезе из закљученог уговора о продаји топлотне енергије, одговоран је дотадашњи 

купац. 

X ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА 
 

Члан 24. 
 

За потребе пословања Јавно предузеће  води и ажурира евиденцију купаца. 

Евиденција купаца која се односи на физичка лица, садржи следеће податке: 

- име и презиме власника стана, ЈМБГ и адресу, 

- број телефона, фиксног и мобилног, 

- податке о запослењу, 

- податке о објекту који је прикључен на дистрибутивну мрежу и 

- број и датум закључења уговора о продаји. 

Евиденција купаца која се односи на правна лица, укључујући скупштину зграде, савет 

зграде, и предузетнике, садржи следеће податке: 

- назив фирме, седиште и тачну адресу, 

- име, презиме и функцију овлашћеног лица или предузетника, 

- број текућег рачуна, 

- порески идентификациони број, 

- матични број, 

- број телефона, 

- тачан назив и адресу објекта који је прикључен на дистрибутивну мрежу, 

- податке о објекту или делу који је прикључен на дистрибутивну мрежу и 

- број и датум закључења уговора о продаји и извршеним изменама. 
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XI ПРИВРЕМЕНО ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

Члан 25. 

 

Купац се може привремено искључити са система даљинског грејања на основу поднетог 

захтева за искључење, са отказним роком од 30 дана али не у току грејне сезоне . 
Захтев се мора односити на цео објекат, индивидуални, пословни или стан а подноси се у 

периоду од 15 априла до 15. августа текуће године, за искључење у грејној сезони која предстоји. 

 Јавно предузеће  је дужно да у року од 30 дана од дана пријема, донесе одлуку по поднетом 

захтеву. 

Уколико купац поднесе захтев за привремено искључење након рока из претходног става, 

Јавно предузеће  ће такав захтев одбацити. 

Члан 26. 

 

Купац ће бити привремено искључен под условом да је до дана привременог искључења са 

Јавним предузећем   регулисао исплату доспелог дуга за грејање. 

Јавно предузеће  врши обраду поднетог захтева и у року од 30 дана доставља подносиоцу 

захтева обавештење о начину и услове који треба треба да се испуни у зависности од тога да ли ће 

радове на искључењу вршити Јавно предузеће или ће то да врши за то оспособљен субјекат кога 

ангажује сам подносилац захтева . 

Када Јавно предузеће   констатује испуњеност услова за привремено искључење предметног 

објекта , обавестиће купца о прихватању захтева за привремено искључење са система даљинског 

грејања, које не може трајати дуже од једне године. Услови и начин привременог искључења 

дефинишу се у обавештењу у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 

Искључени корисник је дужан да Јавном предузећу плати 25% накнаде за испоручену 

топлотну енергију због проласка инсталације грејања кроз његов стан односно пословни простор. 

Члан 27. 

 

Уколико се ради о привременом искључењу стана односно пословног простора, оно се врши 

физичким одвајањем унутрашње топлотне инсталације купца - радијатора. 

Трошкове искључења сноси купац. 

Привремено искључени купац је одговоран за сву евентуалну штету која настане због 

привременог искључења са система даљинског грејања, у унутрашњости објекта и стана, услед 

смрзавања и пуцања цевовода, изливања топле воде, или било које друге штете која настане због 
привременог искључења. 

Привремено искључени купац је дужан да на захтев овлашћених представника  Јавног 

предузећа  омогући несметану контролу инсталација у свом стану, односно пословном простору. 

Члан 28. 

 

Привремено искључени купци имају обавезу плаћања накнаде за топлотне добитке путем 

инсталација које пролазе кроз њихове просторије и топлотних добитака од грејних површина које их 

окружују 25% накнаде за испоручену топлотну енергију. 

Поред накнаде за топлотне добитке купац је дужан да плаћа фиксне трошкове . 

 

Члан 29. 

 

Поновно укључење купца, који је био искључен краће од 12 месеци, врши се на основу 

писаног захтева и решења Јавног предузећа. 

 Јавно предузеће  је дужно да у року од 30 дана од дана пријема, донесе решење по поднетом 

захтеву. 

Против решења из става 2. овог члана жалба се подноси Општинском већу општине, у року 

од 15 дана од дана уручења. 
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Трошкове поновног укључења сноси купац. 

 Јавно предузеће  утврђује услове који треба да се испуне како би се обавило несметано 

укључење, без последица по друге купце. 

Привремено искључени купац је дужан да поднесе доказ да је уврштен у деловник обрачуна 

потрошње ( ако расподелу са централног мерача по купцима не врши само Јавно предузеће). 

 

XII ТРАЈНО ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА 

Члан 30. 

 

По протеку 12 месеци од дана привременог искључења Јавно предузеће  ће обавестити купца 

о трајном искључењу и трајно искључити објекат купца са дистрибутивног система. 

 

Члан 31. 

 

Трајно искључење са система даљинског грејања за наредну грејну сезону врши се на основу 

захтева купца који је поднесен у периоду од 15. априла до 15. августа текуће године. 

Икључење се врши под техничким условима и на начин који пропише Јавно предузеће. 

Трошкове искључења сноси купац. 

Трајно искључење са система даљинског грејања врши се физичким одвајањем инсталације 

купца од делова система даљинског грејања о трошку купца на месту који одреди Јавно предузеће. 

Купци у објектима колективног становања кроз чије просторије пролазе заједничке 

инсталације централног грејања имају обавезу да радницима Јавног предузећа  или другог 

регистрованог извођача радова дозволе приступ инсталацијама и извођење потребних радова. 

Трајно искључени купци имају обавезу плаћања 25% накнаде за испоручену топлотну 

енергију због топлотног добитка путем инсталација које пролазе кроз њихове просторије и 

топлотниог добитка од грејних површина. 

У случају када се искључење врши по налогу Јавног предузећа, због дуга или због 
угрожавања дистрибутивног система, Јавно предузеће је одговорно за квалитет испоручене топлотне 

енергије преосталим купцима . 

 

XIII СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 32. 

 

 Јавно предузеће  је обавезна да на предајном месту, на заједничком или индивидуалном 

мерном уређају у топлотној подстаници испоручи топлотну енергију у потребним количинама, за 

рад топлотних уређаја са инсталисаном снагом, односно према уговору о продаји топлотне енергије 

и овој Одлуци. 

Члан 33. 

 

 Јавно предузеће  је дужно да купцу испоручује топлотну енергију за грејање простора у току 

грејне сезоне. 

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. 
Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће се грејати у 

дане када Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневну температуру нижу од 

12
о
 С узастопно 3 дана. 

Изузетно, у периоду од 16. до 30. октобра и од 01. до 15. априла Јавно предузеће може 

прекинути испоруку топлотне енергије у дане за које у задњој прогнози претходног дана или у првој 

прогнози тог дана РХМЗ прогнозира средњу дневну температуру изнад 15 °С или вишу. Такође, 

енергетски субјекат може вршити и дневне прекиде рада уколико спољна температура пређе +15о С. 

Члан 34. 

 

У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 6:00 до 21:00 час, а суботом, недељом и 

празником од 7:00 до 21:00 часа и у том периоду одржава се прописана температуре грејног 
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простора. 

При ниским спољним температурама, као и у случају поступања по ванредним мерама 

надлежних органа у циљу заштите система и обезбеђивања прописаних температура, Јавно 

предузеће  може да продужи грејни дан или да врши непрекидну испоруку топлотне енергије, а да 

при томе рационално газдује енергијом. 

У случају ранијег започињања и/или каснијег завршетка грејне сезоне трошкови грејања 

падају на терет купаца по важећем ценовнику, односно тарифном систему. 

У времену између 24. и 25. децембра, између 6. и 7. јануара и 13. и 14. јануара, испорука 

топлотне енергије биће продужена до 22:00 часа, а између 31. децембра и 1. јануара до 24:00 часа, 

осим у случају ниских температура. 

 

Члан 35. 

 

У периоду од 1. до 10. октобра  је Јавно предузеће дужно да изврши пробу функционисања 

свих топлотних извора и нових и ремонтованих постројења дистрибутивног система. 

О распореду вршења проба благовремено ће обавестити кориснике, извођаче радова и друга 

заинтересована лица преко средстава јавног информисања. 

Члан 36. 

Уколико су потребне измене, преправке или замене на топлотној опреми Јавног предузећа и 

купца, услед изградње, или реконструкције дистрибутивне мреже, промене режима рада или измене 

технологије испоруке топлотне енергије, све трошкове који настану сносе Јавно предузеће   и купац 

сваки за своју топлотну опрему. 

Ако купац не преузме трошкове преправке своје топлотне опреме или ако преправка није 

извршена правовремено и није временски усклађена са радовима на дистрибутивној мрежи, Јавно 

предузеће  није дужно да врши испоруку топлотне енергије, све док се не испуне сви услови за 

поуздан и правилан рад његове опреме у новим условима. 

XIV ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УТРОШЕНУ ТОЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ, ДРУГЕ 

НАКНАДЕ И НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

Члан 37. 

 

Одлуку о ценама топлотне енергије, накнадама и услугама, доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Oпштинског већа . 

Уз захтев за давање сагласности Јавно предузеће, доставља образложење које нарочито 

садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене. 

Надлежни орган Општинске управе Бачка Топола објављује захтев за давање сагласности са 

образложењем на огласној табли у Услужном центру, као и у електронском облику путем интернета, 

најмање 15 дана пре доношења одлуке. 

 

Обрачунски период и рок плаћања 

Члан 38. 

 

Обрачун трошкова за испоручену топлотну енергију врши се према грејној површини 

просторија купца и јединичној цени у дин/м2 за месец, од почетка до завршетка грејне сезоне. 

 

Члан 39. 
 

Плаћање накнада из члана 39. ове Одлуке врши се према испостављеном рачуну најкасније 

до 15. у месецу, за претходни месец. 

У случају прекорачења рока плаћања,Јавно предузеће    има право да зарачуна законску 

затезну камату на износ неплаћеног дуга за сваки дан закашњења. 
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Обрачун и плаћање других накнада и накнада за извршене услуге. 

 

Члан 40. 

 

Обрачун и плаћање других накнада и накнада за извршене услуге купцима топлотне енергије 

врши се на начин, под условима и у роковима утврђеним ценовником, односно уговором, када је 

овом Одлуком или ценовником прописано да се одређене услуге врше уз закључење посебног 

уговора. 

У случају прекорачења рока плаћања, Јавно предузеће има право да зарачуна законску 

затезну камату на износ неплаћеног дуга за сваки дан закашњења. 

XV РЕКЛАМАЦИЈЕ КУПЦА 

Члан 41. 

 

Купац, односно овлашћени заступник купца, може поднети рекламацију у следећим 

случајевима и следећем року : 

1. на квалитет испоручене топлотне енергије - одмах, односно док траје неквалитетна 

испорука; 

2. на неисправан рачун за испоручену топлотну енергију - 15 дана од дана испостављања 

рачуна; 

3. друге услуге - 15 дана од дана достављања рачуна или извршене услуге; 

4. за поступање супротно овој Одлуци, актима донетим на основу ње и уговору - 30 дана од 

дана достављања акта, или од дана сазнања за повреду права уколико је повреда настала без 

издавања  акта. 

У случају одсутности или спречености, коју је дужан да оправда, купац може поднети 

рекламацију из става 1. тачка 2, 3. и 4. и по протеку рока али не и по протеку једне године. 

Члан 42. 

 

Купац може да достави рекламацију у пословним просторијама Јавног предузећа, писаним 

путем или електронским путем, односно на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или 

другог доказа. 

Јавно предузеће   је дужно да води евиденцију примљених рекламација и да је чува најмање 

две године од дана подношења рекламација потрошача. 
 Јавно предузеће   је дужно да купцу изда писану потврду или електронским путем потврди 

пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији 

примљених рекламација. 

Члан 43. 

 

На остала питања у вези са рекламацијом купца примењују се одредбе Закона о заштити 

потропшача и ове Одлуке. 

Обраду уложених рекламација врше стручне службе Јавног предузећа . 

Одлуку о уложеној рекламацији доноси директор на основу извештаја стручних служби 

Јавног предузећа   . 

Члан 44. 

 

 Јавно предузеће   је дужно, уколико овом Одлуком није прописан други рок, да без 

одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским 

путем одговори купцу на изјављену рекламацију. 

Одговор Јавног предузећа    на рекламацију мора да садржи одлуку да ли прихвата 

рекламацију, изјашњење о захтеву потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације. 

Јавно предузеће   је дужно, уколико овом Одлуком није прописан други рок, да рекламацију 

реши у року до 15 дана, односно у року до 30 дана - за техничка питања, рачунајући од дана 

подношења рекламације. 
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Члан 45. 

 

Купац који сматра да је Јавно предузеће   неосновано одбацило, одбило или рекламацију није 

решило у прописаном року, може у року од 15 дана од дана пријема одговора или протека рока, 

поднети пријаву комуналном инспектору. 

Комунални инспектор је дужан да размотри пријаву и спроведе поступак прописан законом. 

Комунални инспектор наложиће решењем Јавном предузећу   извршење утврђених обавеза и 

предузимање мера за отклањање недостатака када утврди да исто није поступило на начин и у складу 

са обавезана утврђеним овом Одлуком, актима донетим на основу исте и уговором. 

Жалба на решење комуналног инспектора улаже се Општинском већу општине Бачка 

Топола, у року од 15 дана од дана пријема. 

Против коначног решења Општинског већа корисник може покренути управни спор. 

 

Рекламација на квалитет грејања 

 

Члан 46. 

 

Купац, прекид грејања и кварове може пријавити на дежурни телефон или писаним путем, на 

начин из члана 43.ове Одлуке. 

 Јавно предузеће   је дужне, осим у случају више силе, да најкасније у року од 24 сата од 

пријема рекламације која се односи на прекид грејања и кварове, записнички утврди фактичко стање, 
и да уколико постоје недостаци за које је она одговорна одмах приступи њиховом отклањању. 

 Јавно предузеће   је дужно да по поднетој рекламацији даље поступа у складу са одредбама 

члана 43, 44. и 45. ове одлуке. 

Члан 47. 

 

Купац може рекламирати неодговарајуће температуре у грејном простору подношењем 

писменог захтева за проверу. 

Уколико се рекламација односи на неодговарајуће температуре у грејном простору у периоду 

дужем од три дана Јавно предузеће   је дужно да изврши мерење температуре у објекту купца и 

записнички констатује измерене температуре у свим просторијама објекта или стана, у року од 3 

радна дана од дана подношења захтева. 

Уколико купац не буде у свом простору у заказано време или не омогући несметани улазак 

представницима Јавног предузећа ради мерења температуре, рекламација купца се сматра 

неоснованом. 

Када се мерењем извршеним од стране Јавног предузећа, на захтев и у присуству купца, 

установи да купцу није испоручена довољна количина топлотне енергије кривицом Јавног предузећа, 

купац је дужан да за испоручену топлотну енергију плати само део накнаде, који се утврђује у 

зависности од температуре просторија, а израчунава у процентима у складу са актом Јавног 

предузећа (тарифом односно ценовником). 

 

Члан 48. 
 

 Јавно предузеће само сноси трошкове проистекле из интервенције по рекламацијама 

(излазак на терен, мерења, експертизе и сл.) у случају оправдане рекламације због недовољног 

снабдевања, сметњи на његовој  топлотној опреми  и слично  , осим у случају неоправдане 

рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије због квара, 

односно сметњи на својој топлотној опреми, које  сноси купац. 

XVI ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УСЛЕД ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА, 

КВАРА, ХАВАРИЈЕ, НЕПРЕДВИЂЕНИХ ОКОЛНОСТИ И ВИШЕ СИЛЕ 

Члан 49. 
 

 Јавно предузеће   може обуставити испоруку топлотне енергије у следећим случајевима: 
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1. ако је стање унутрашњих кућних инсталација у објекту такво да њихов рад представља 

опасност за околину или за систем даљинског грејања, 

2. у случају извођења планираних радова на превентивном одржавању система, 

3. услед радова на отклањању сметњи и квара који се није могао предвидети, 

4. услед наступања непредвиђених околности и услед дејства више силе. 

 

У случају обуставе испоруке топлотне енергије из става 1. овог члана у трајању преко 24 часа 

Јавно предузеће је дужно да умањи рачун купцима, којим се обрачун врши према броју дана 

испоруке и површине објектa. 

Члан 50. 

 

У случају обуставе испоруке, услед стања унутрашње  инсталације које представља опасност 

по околину или угрожава систем даљинског грејања, Јавно предузеће    ће о истом обавестити купца 

и предузети радње на отклањању квара. 

Уколико квар на инсталацијама и опреми купца угрожава систем даљинског грејања, Јавно 

предузеће    је дужно да по налогу комуналног инспектора отклони квар на трошак купца. 

Члан 51. 

 

Јавно предузеће   је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин, 

24 сата раније, обавести кориснике услуга о планираним прекидима због извођења радова и времену 

њиховог трајања. 

Планиране радове Јавно предузеће    је дужно да обави у најкраћем року. 

Члан 52. 

 

Под непредвиђеним околностима у испоруци топлотне енергије подразумевају се: 

поремећаји снабдевања водом, гасом и електричном енергијом, поремећаји у функционисању 

система услед хаварија и кварова који се нису могли предвидети, елементарних непогода и 

неуобичајено ниских температура као и других околности које онемогућавају уредно снабдевање 

купца топлотном енергијом. 

Јавно предузеће   је дужно да сметње и прекиде у испоруци топлотне енергије услед 

непредвиђених околности отклони у најкраћем могућем року. 

Члан 53. 

 

У случајевима из члана 53. ове Одлуке, Јавно предузеће    : 

- обавештава органе локалне самоуправе о предузетим и планираним мерама, 

- обавештава купце путем и електронских и штампаних медија о насталим околностима, 

поремећају у функционисању система, предузетим и планираним мерама и очекиваном 

времену њиховог трајања. 

Члан 54. 

 

У случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом услед више силе, 

хаварије, прекида у испоруци енергената, електричне енергије и других разлога који се нису могли 

предвидети, односно спречити Jaвно предузеће је дужно да предузме мере на отклањању поремећаја, 
односно прекида грејања. 

Надзорни одбор Јавног предузећа, у складу са Планом за ванредне ситуације одобреним од 

стране Председника општине, док траје поремећај у функционисању система, може изменити или 

ограничити снабдевање у погледу трајања грејне сезоне, грејног дана, висине температуре у 

просторијама као и приоритета у снабдевању. 

У случају из става 1. овог члана Јавно предузеће  је дужно да : 

1. у најкраћем могућем року предузме мере ради техничке заштите постројења услед 
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деловања ниских температура; 

2. максималним ангажовањем свих запослених или ангажовањем трећих лица приступи 

отклањању узрока поремећаја односно разлога због којих је дошло до прекида у снабдевању 

топлотном енергијом. 

Члан 55. 

 

По пријему обавештења о настанку поремећаја или непланираном прекиду испоруке 

Општинско веће општине Бачка Топола, дужно је да: 

1) размотри предузете и планиране мере и одреди ред првенства и начин пружања услуга 

оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или 

рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатности и учињену штету. 

Члан 56. 

 

Јавно предузеће   не одговара за штету проузроковану услед поремећаја или прекида 

испоруке топлотне енергије из разлога наведених у члану 50. ове Одлуке. 

XVII НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 57. 

 

Забрањено је неовлашћено прикључивање објеката, уређаја или инсталација на 

дистрибутивну мрежу. 

Забрањено је уклањање постављених пломби на инсталацијама грејања. 

Ако купац преузима топлотну енергију супротно одредбама става 1, и 2. овог члана,  Јавно 

предузеће је  овлашћено, да купца одмах искључи са система даљинског грејања и обрачуна и 

наплати накнаде и трошкове. 

Након исплате накнаде и трошкова, Јавно предузеће  је дужно да поново укључи купца на 

систем даљинскоггрејања. 

Члан 58. 

 

Уколико је немогуће утврдити тачан датум насталих промена на систему из претходног 
члана,Јавно предузеће  има право да обрачуна накнаде почев од дана почетка испоруке топлотне 

енергије у текућој грејној сезони. 

XVIII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 59. 

 

 Јавно предузеће може привремено обуставити испоруку топлотне енергије купцу, ако се 

купац не придржава одредби Уговора о продаји топлотне енергије и ове Одлуке, а посебно када: 

- не плаћа редовно накнаду за испоручену топлотну енергију у року од два месеца од 

доспелости обавезе, 
- не одржава унутрашње топлотне инсталације и уређаје у исправном стању и не предузима 

потребне мере у циљу спречавања настанка оштећења, квара и расипања топлотне енергије, 

 

- ако купац оштети своју или опрему Јавног предузећа, тако да је угрожен рад система 

даљинског грејања и ако омета снабдевање топлотном енергијом друге купце, 

- ако купац не одржава своју топлотну опрему тако да не омета снабдевање топлотном 

енергијом других купаца, 

- ако купац не омогући Јавном предузећу  сигуран приступ и рад у простору у коме је 

топлотна опрема купца, 

- ако купац писмено не обавести Јавно предузеће  о власничком, статусном и другим 
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променама, које утичу на односе између купца и Јавног предузећа   у року од 15 дана од 

настанка промене, 

- ако купац препродаје топлотну енергију без сагласности Јавног предузећа, 

- због одржавања, односно отклањања сметњи у раду на топлотној опреми, 

- због проширења мреже, 

- ако купац у року не закључи писани уговор о снадбевању топлотном енергијом. 

Пре привремене обуставе испоруке топлотне енергије, купцу мора бити достављена писмена 

опомена у којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака. 

Рок не може бити краћи од три дана од дана достављања опомене. 

Члан 60. 

 Јавно предузеће ће привремено обуставити испоруку топлотне енергије купцу и без 

претходног обавештења, 

ако: 

-купац одстрани пломбе са регулационих уређаја , или уколико одстрани пломбе са грејних 

тела, 

- купац мења хемијске или физичке карактеристике грејне воде, 

- купац узима грејну воду из топловодне мреже система даљинског грејања, 

- уколико топлотна опрема угрожава околину. 

Члан 61. 

 

Поновна испорука топлотне енергије, након привремене обуставе, почеће када се отклоне 

разлози за привремену обуставу и када се Јавном предузећу  измире сви настали трошкови. 

XIX ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 62. 

Јавно предузеће је дужно да: 

- снабдева купца топлотном енергијом за рад топлотне опреме са прикључном снагом, на 

начин како је прописано овом Одлуком и уговором о продаји топлотне енергије, 

- своје производне капацитете одржава у исправном стању, да обезбеди њихову сталну 

погонску и функционалну способност, 

- се стара о благовременом обезбеђењу енергената , 

- обезбеди током читаве грејне сезоне сталну присутност радника одговарајуће струке и 

квалификације за руковање уређајима за производњу топлотне енергије, 

- ремонт и инвестиционо одржавање постројења и уређаја врши ван грејне сезоне, 

- обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије на начин како је 

прописано овом Одлуком, 

- по изливању грејне воде прикључној подстаници, искључи прикључну подстаницу са 

дистрибутивне мреже, 
-  организује пријем рекламација и благовремено интервенисање у случају квара на 

својој опреми и по рекламацијама купца, 

-  обавештава купца о стању система даљинског грејања и плановима његовог развоја, 
укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене 

топлотне енергије и услуга и другим елементима од интереса за купце, 

- осавремењава системе мерења у циљу што рационалније потрошње топлотне енергије, 

- благовремено информише купце о термину када могу предузети радове на инвестиционом 

одржавању својих унутрашњих инсталација (пражењење и пуњење воде у објекту купца). 

 

XX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 

 

Члан 63. 

Купац је дужан да: 

- не мења без писмене сагласности Јавног предузећа  своју топлотну опрему, која би могла 
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проузроковати промене рада његове топлотне опреме, 

- одржава простор, помоћну опрему и приступ до просторија где се његова топлотна опрема 

налази, тако да Јавном предузећу буду обезбеђени радни услови који важе за радне просторе, 

- прати обавештења Јавног предузећа  о сметњама при снабдевању топлотном енергијом 

установљеним на предајном месту, 

- не препродаје испоручену топлотну енергију, 

- омогући прикључење нових купаца са прикључне подстанице  која је у његовом 

власништву, 

- одговара за штету насталу Јавном предузећу, која је настала због интервенција купца на 

топлотној опреми без сагласности Јавног предузећа, 

- измирује своје обавезе у складу са овом Одлуком и уговором о продаји топлотне енергије, 

- одговара за руковање, рад и одржавање своје топлотне опреме, 

- у периоду ван грејне сезоне отклони све уочене кварове и недостатке на деловима система 

даљинског грејања који су у његовом власништву, 

- уколико услед усавршавања система даљинског грејања дође до измена техничких услова 

извршипотребне радње на деловима система који су у његовом власништву у року који одреди Јавно 

предузеће, као и да дозволи да Јавно предузеће изврши потребне радове на деловима система који су  

у његовом власништву. 

XXI СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА 

Члан 64. 
 

Јавно предузеће је дужно да кроз директну комуникацију или телефонским путем обезбеди 

пријем и евидентирања рекламација и информише купце везане за  Јавно предузећеи о догађајима у 

систему. 

Члан 65. 

 

Јавно предузеће и купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које 

примете на својој опреми, а које би могле утицати на нормалан рад опреме Јавног предузећа и купца. 

Члан 66. 
 

О свим планираним прекидима испоруке,  Јавно предузеће је дужно да обавести купце преко 

средстава информисања најмање 24 сата пре прекида испоруке. 

 Јавно предузеће је дужно да обавести купце преко средстава информисања о непланираним 

прекидима испоруке, о њиховим узроцима и предвиђеној дужини трајања отклањања поремећаја. 

Члан 67. 
 

Јавно предузеће је дужно да корисницима топлотне енергије и услуга пружа и информације о 

условима и начину пружања услуга; о правима и обавезама корисника; ценама и променама цене 

топлотне енергије и услуга, као и о решавању поднетих захтева, рекламација и пријава кварова. 

 Јавно предузеће је дужно да информације из става 1.овог члана, у зависности од врсте, 

пружа: 

- путем штампаних и електронских гласила; 

- објављивањем на свом порталу ове одлуке, Правила о раду дистрибутивног система, 

ценовника, радног времена, бројева телефона за давање информација и пријаву кварова, као 

и других података од значаја за информисање корисника; 

- непосредно, радним даном у току радног времена, путем телефона за давање информација.  

XXII МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА И ИНСТАЛАЦИЈА 

Члан 68. 
 

Забрањена је изградња објеката, као и извођење радова испод, изнад или поред објеката и 

инсталација топловода - супротно закону, техничким и другим прописима. 
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Инвеститори, извођачи радова, власници, носиоци других права на непокретностима које се 

налазе испод, изнад или поред објекта и инсталација могу предузимати радове и радње уколико се 

истим не спречава или не угрожава рад и функционисање објеката и инсталација и уколико одЈавног 

предузећа  добију сагласност и услове за извођење радова. 

 Јавно предузеће је дужно да о захтеву за сагласност и услове одлучи у року од 15 дана од 

дана пријемазахтева. 

 

Члан 69. 

 

Извођачу радова на изградњи и одржавању кућне инсталације, топлотне подстанице и 

прикључног вода забрањено је извођење радова мимо услова, сагласности и одобрења  Јавног 

предузећа. 

XXII ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Члан 70. 

 

Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада Јавног предузећа врши 

Општинска управа општине Бачка Топола. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу исте, 

врши комунални инспектор Општинске управе општине Бачка Топола, ако поједини послови тога 

надзора нису законом и другим прописима стављени у надлежност других органа. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да: 

1. донесе решење којем купцу налаже отклањање недостатка, односно поштовање 

прописаних услова, обавеза и забрана из ове Одлуке и прописа донетим на основу ње, 
2. донесе решење којим Јавном предузећу  налаже предузимање мера и активности, односно 

извршења обавеза утврђених овом Одлуком и прописима донетим на основу ње, 

3. решењем наложи Јавном предузећу да одмах приступи радовима на отклањању квара, у 

случајевима изазваним вишом силом или услед техничких сметњи, 

4. решењем наложи Јавном предузећу отклањање квара на разводној 

мрежи ако ти кварови проузрокују сметње у загревању просторија, 

5. решењем наложи купцу и скупштини зграде предузимање одговарајућих мера и радова на 

постројењима и инсталацијама у случају када прети опасност по живот и здравље људи, за 

безбедност објеката или постројења, 
6.  решењем наложи купцу успостављање претходног стања у случају самовољног 

прикључења и извођења других радова, 

7. решењем наложи купцу да успостави пређашње стање у случају ако измене на опреми 

које доводе до повећања потрошње топлотне енергије или њеног коришћења противно 

условима из ове Одлуке, Правила о раду система и уговореним условима, 

8. врши преглед у просторијама подстанице као и просторијама корисника и да у вези са тим 

налаже мере у циљу отклањања уврђених недостатака, 

9. поднесе прекршајну пријаву за прекршаје утврђене овом Одлуком као и због неизвршења 

решења из тачке од 1. до 8. овог става. 

Јавно предузеће, купци и скупштина зграде дужни су да надлежном инспектору омогуће 

вршење прегледа у просторијама и другим објектима у којима се налазе постројења и уређаји 

топлотне мреже, цевоводи, грејна тела и остали уређаји као и да му стави на располагање податке и 

документе којима располажу, који су потребни за разрешење стања ствари. 

XXVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 71. 
 

Новчаном казном од  150.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно предузеће, односно 

друго правно или физичко лице ако: 

1. прикључи на дистрибутивну мрежу објекат за чију изградњу, односно коришћење, нису 

прибављена одобрења за изградњу (члан 17. одлуке); 
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2. не снабдева купца топлотном енергијом за рад топлотне опреме са прикључном снагом, на начин 

како је прописано овом одлуком и уговором о снабдевању топлотном енергијом (члан 53.  одлуке); 

3. своје производне капацитете не одржава у исправном стању и не обезбеђује њихову сталну 

погонску и функционалну способност (члан 9. одлуке); 

4. не организује пријем рекламација, одговор на рекламације и благовремене интервенције 

(члан 43, 44. и 45. одлуке); 

5. у случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом услед више силе, хаварије, 

прекида у испоруци енергената, електричне енергије и других разлога који се нису могли 

предвидети, односно спречити не предузме мере на отклањању поремећаја, односно прекида грејања 

и мере ради техничке заштите постројења услед деловања ниских температура (члан 55. одлуке);не 

обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије на начин како је прописано 

овом одлуком (члан 63. одлуке); 

6. не обавештава купца о стању система даљинског грејања и плановима његовог развоја, укупној 

потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и 

услуга и другим елементима од интереса за купце (члан 63. одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице код енергетског субјекта 

новчаном казном у износу од  25.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. казниће се и физичко лице новчаном казном у износу од 25.000,00 

динара. 

Члан 72. 

 

Новчаном казном од 145.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако: 

- самовласно и неовлашћено прикључи објекат, уређај или инсталације на дистрибутивну мрежу 

(члан 58. став 1. одлуке); 

- користи топлотну енергију супротно условима утврђеним уговором и овом Одлуком (члано 58. 

став 2. одлуке); 

- изврши трајно искључење са система даљинског грејања супротно условима утврђених овом 

одлуком (члан 31. одлуке); 

-понаша се супротно одредбама члана 64. одлуке; 

За прекршаје из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

износу од25.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 

динара. 

За прекршаје из става 1. казниће се и физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00 

динара. 

XXVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 73. 

 

Јавно предузеће,  као давалац услуге снабдевања топлотном енергијом,  је у обавези да до 

почетка грејне сезоне утврђене овом одлуком, са купцима, закључи уговоре за предстојећу грејну 

сезону 2016/17. годину.   

Купци, који до дана ступања на снагу ове Одлуке, нису закључили уговор о снабдевању 

топлотне енергије, дужни су да га закључе у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Уколико субјекти из става 2. овог члана не закључе уговоре у остављеном року, сматраће се 

да је уговорни однос настао даном почетка испоруке топлотне енергије. 
Уколико субјекат, из става 1и 2. овог члана, изричито одбије закључење уговораЈавно 

предузеће је дужно да му обустави даљу испоруку топлотне енергије. 

 

Члан 74. 

 

Обавезује се се Јавно предузеће  да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 

Општинском већу општине поднесе предлог Ценовника сачињен у складу одредбама ове одлуке. 
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Члан 75. 

 

Обавезује се Јавно предузеће  да у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 

Општинском већу општине Бачка Топола достави на сагласност Правила о раду дистрибутивног 

система. 

 

Члан 76. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о снабдевању топлотном енергијом 

("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 5/97, 18/2000, 11/2001, 15/2004, 14/2013 12/2014). 

Члан 77. 

 

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

Бачка Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 352-20/2016 Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштина општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

  
98. 

          На основу члана 62. став 5., став 6. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник, 

РС'', број 62/2006, 65/2008 – др. закон 41/2009 и 112/2015) и члана 32. став 1 тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.  129/2007 и 83/2014-др. закон), 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 6. октобра 2016. године, 

Скупштина општине Бачка Топола, донела је  

 
О Д Л У К У 

О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 
           Овом Одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног земљишта у јавној 

својини Републике Србије тј. државној својини којим располаже и управља Република Србија преко 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), а које се 

налази на територији општине Бачка Топола, и које без правног основа користи правно или физичко 

лице. 

Члан 2. 

 
Скидање усева обавиће се на катастарским парцелама у јавној својини Републике Србије 

којим располаже и управља Република Србија преко Министарства, a које су обухваћене Програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за 

текућу годину, које се користе без правног основа  тј. за које није закључен уговор о закупу, односно 

за које  није закључено вансудско поравнање. 
Скидање усева вршиће се као мера обезбеђења наплате накнаде за коришћење 

пољопривредног земљишта у јавној  својини без правног основа. 

  

Члан 3. 

 

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву. 
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            Скидање усева ће се обављати на основу Решења о скидању усева, које на предлог  Комисије 

за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији 

општине Бачка Топола, доноси председник општине Бачка Топола.  

 Решење  из става 2. овог члана  се односи на појединачне катастарске парцеле, односно на 

појединачна правна или физичка лица која су без правног основа користила пољопривредно 

земљиште у  јавној својини. 

Скидање усева из става 1. и 2. обављаће се уз техничку и логистичку подршку: 

1. Пољочуварске службе 

2. Представника геодетских организација са лиценцом за рад 

3. Представника Општинског већа општине Бачка Топола  

О доношењу решења из става 2. овог члана, датуму скидања усева уз назнаку часа и места - 

локације скидања усева, благовремено се обавештава Министарствo унутрашњих послова – 

Полицијска управа БачкаТопола и Републичкa пољопривреднa инспекцијa. 

 

Члан 4. 

 
            Председник општине Бачка Топола доноси Решење о именовању Комисије за скидање усева 

са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Бачка 

Топола (у даљем тексту: Комисија), којим се уређује начин рада и одлучивања Комисије.  

 

Члан 5. 

 
 Задаци Комисије за скидање усева су: 

 1. Утврђивање предлога Решења о скидању усева за појединачне катастарске парцеле, 

односно за појединачна лица која су без правног основа користили пољопривредно земљиште у 

јавној својини, које се упућује председнику општине ради усвајања. 

            Предлог Решења о скидању усева Комисија  ће утврђивати на основу одговарајуће 

документације (записника Републичке пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, 

изјаве о бесправном коришћењу пољопривредног земљишта у јавној својини, записника 

Пољочуварске службе, и др.).  

Комисија ће нарочито водити рачуна о редоследу доношења Предлога за скидање усева, 

имајући у виду период доспећа усева за бербу-жетву. 

2. Избор и одређивање геодетског предузећа за потребе послова премера и правног или 

физичког лица за послове скидања, транспорта и складиштења пожњевених - убраних усева. 

Приликом избора лица, Комисија ће се руковoдити принципима ефикасности, економичности 

и целовитости, посебно имајући у виду природу посла које ће изабрано геодетско предузеће, односно 

правно или физичко лице извршавати. 

Избор овлашћеног геодетског предузећа за потребе послова премера потребних за 

реализацију ове Одлуке, извршиће се по „Правилнику о катастарском премеру и катастру 

непокретности“ („Сл. гласник РС“ број 7 од 29.01.2016.год.), а предност при избору има геодетско 

предузеће које  има закључен Уговор са Општином Бачка Топола на пословима премера 

пољопривредног земљишта. 

Општина Бачка Топола ће закључити одговарајуће уговоре са лицима изабраним за обављање 

послова скидања, транспорта и складиштења усева. 

Трошкови ангажованог правног или физичког лица биће намирени након продаје 

пожњевених - убраних усева, од средстава остварених продајом пожњевених - убраних усева, а у 

висини не већој од цене одређене ценовником Задружног савеза Војводине за текућу годину, што ће 

се прецизирати уговорима из претходног става.  

 3. Издавање налога за рад, након доношења Решења о скидању усева 

Након доношења Решења о скидању усева за појединачне катастарске парцеле, за које је 

утврђено да се користе без правног основа, од стране председника општине, Комисија ће издавати 

налоге за рад: 

- Овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за рад за вршење премера, израду скице 

премера површине са које ће се скидати усев и за присуство приликом скидања усева, 

када лицу које скида усев означава границе парцела са којих се скида усев; 

- Ангажованом лицу за скидање усева за извршење посла скидања усева; 
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- Ангажованом лицу за транспорт пожњевених-убраних усева за извршење посла 

транспорта усева до лица ангажованог за складиштење усева; 

-     Ангажованом лицу за складиштење усева – за извршење складиштења. 

            4. Обавештавање Министарства унутрашњих послова – Полицијска управа Бачка Топола и 

Републичке пољопривредне инспекције о времену и месту скидања усева. 
  

Члан 6. 
 

 По обављеном послу скидања, транспорта и ускладиштења усева, продају усева и намирење 

трошкова ће вршити Општина Бачка Топола. 
 Продаја усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике,  врши се одмах по 

складиштењу усева, а најкасније у року од 15 дана од дана складиштења.  

 Председник општине посебним актом налаже Комисији да приступи  продаји усева по 

тржишној цени и у истом одређује да купац утврђени износ финансијских средстава уплати на 

посебан подрачун буџета Општине Бачка Топола отворен код Управе за трезор.   

 Уколико Комисија не успе да прода скинути усев у датом року, за продају истог ангажоваће 

овлашћеног агента за промет пољопривредних производа на званичној берзи у Новом Саду. 

 Након прилива средстава од продаје скинутог усева Комисија, писаним путем, одређује да 

Одељење за финансије плати трошкове ангажованих лица на пословима скидања, транспорта и 

складиштења усева, геометарским пословима, као и плаћања трошкова ПДВ-а, а да преостала 

средства расподели у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту, односно 

уплати на уплатни рачун јавног прихода буџета општине Бачка Топола.  
 

Члан 7. 
 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће овлашћена лица, које одреди Општинско веће, 

а по потреби и запослено лице из Одељења за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, 

пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, као и Одељења за финансије, 

која одреде ресорни начелници. 
 

Члан 8. 
 

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

Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 320-258/2016-V Председник  

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине  

Бачка Топола    Саша Срдић, с.р. 
 

99. 

          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 6. октобра 2016. године, Скупштина општине Бачка Топола, донела је  

 

О Д Л У К У 
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 и 10/2014 ) у члану 27 став 1, тачка 1 мења се и гласи ,,1. 

Аутобуска станица Бачка Топола“. 
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Члан 2.  
 

У члану 28. став 1., тачка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 уместо текста ,,1.Трг др Јаноша Хаџија“ треба да 

стоји текст ,,1. Аутобуска станица Бачка Топола“. 
 

Члан 3.  
 

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 344-46/2016-V Председник  

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине  

Бачка Топола    Саша Срдић, с.р. 

 

100. 

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

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

др.закон) , члана 42. тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 41. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 6/2013 и 11/2013), Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана           

6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  

И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

        Разрешавају се дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објекта заједничке комуналне потрошње и урбанистичко 

планирање и уређење Бачка Топола,  и то: 

-из реда оснивача: 

1. Лајош  Червенак, дипл.инж.архитектуре, Бачка Топола, ул. Отона Жупанчића бр. 4  - председник  

2. Золтан Кишкарољ, дипл.инж.архитектуре, Бачка Топола, ул. Др.Александра Шијачког бр. 29 - члан 

-из реда запослених: 

 3.Роберт Пашти, дипл.инж.грађевинарства, Бачка Топола, ул. Чаки Лајоша 20.- члан. 

     

      II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-113/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

101. 

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

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

др.закон) , члана 42. тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка 
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Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 39. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 6/2013 и 11/2013), Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана           

6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

        У Надзорни одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објекта 

заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола,  на  период од 

4 године, почев од 7.10.2016.године, именују се: 

-из реда оснивача: 

1. Ливиа  Ментуш, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Партизанска бр. 2  - за председника  

2. Предраг Лаловић, дипл.нутрициониста, Мићуново, ул. Павла Мићуновића бр. 29 - за члана 

 

-из реда запослених: 

 3.Роберт Пашти, дипл.инж.грађевинарства, Бачка Топола, ул. Чаки Лајоша 20.- за члана 
     

      II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-114/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

102. 

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

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

др.закон) , члана 42. тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 41.  Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“  Бачка Топола,  

(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 6/2013), Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ   

„ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

        Разрешавају се дужности председника и чланова  Надзорног одбора Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола, и то:  

 

-из реда оснивача: 

1.  Јожеф Миклош, дипл.инж.пољопривреде, Пачир, ул. Петефи бригаде бр. 8. - председник  

2.  Шандор  Ловаш, дипл.економиста, Стара Моравица, ул. Летња бр.12 - члан 
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-из реда запослених: 

3. Илдико Золцер, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Кривајска 12. - члан. 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-115/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

103. 

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

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

др.закон) , члана 42. тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 39.  Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“  Бачка Топола,  

(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 6/2013), Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана  6. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ  

 „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

        У Надзорни одбор Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој 
„Тржница“ Бачка Топола,  на  период од 4 године, почев од  7.10. 2016.године ,   именују се: 

 

-из реда оснивача: 

1.  Изабела Фазекаш, професор географије, Стара Моравица, ул. Бајшански пут бр. 8. - за 

председника  

2.  Ђорђија  Звицер, дипл.информатичар, Бачка Топола, ул. Трг др. Зорана Ђинђића бр.3 - за члана 

-из реда запослених: 

3. Илдико Золцер, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Кривајска 12. - за члана 

 

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-116/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

104. 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ број 107/2005, 

72/2009-др.закон, 88/2010,99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,93/2014, 96/2015 и 106/2015) 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) 

и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 

15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 
дана 6. октобра 2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР.ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА  

 

I 

 Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“  

Бачка Топола са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда оснивача : 

 1. Ваш Арпад, инж.информатике, Ново Орахово, Петефи Шандора 80- председник. 

 2. Орешчанин Гордана, дипл.економиста, Бачка Топола, М.Тита 29- члан 

 3.Наместовски Тинде, средња школа, Бачка Топола, Кошут Лајоша 51– члан   

- из реда запослених : 

 4. Др.Кучерка Михаљ, специјалиста оториноларингологије, Бачка Топола,  

                Пере Сегединца 23- члан. 

 5. Др. Кљајић Иванка, специјалиста превентивне и дечје стоматологије, Криваја,  

                Вука Караџића 11- члан 

  

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-117/2016-V                                                                                     Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

105. 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ број 107/2005, 

72/2009-др.закон, 88/2010,99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,93/2014, 96/2015 и 106/2015) 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) 

и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 

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

дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР.ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 

 

 У Управног одбора Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“  Бачка Топола, на мандатни период од 

четири године, почев од  7.10.2016. године именују се : 

 - из реда оснивача : 

 1. Влајић Ружица,правни техничар, Бачка Топола, Кизур Иштвана 25-А - председник. 

 2. Теслић Милорад, ел.техничар, Горња Рогатица,Космајска 12 - члан 

 3. Ваш Арпад, инж.информатике, Ново Орахово, Петефи Шандора 80. – члан  

 

- из реда запослених : 

 4. Др.Кучерка Михаљ, специјалиста оториноларингологије, Бачка Топола,  

                Пере Сегединца 23- члан. 

 5. Др. Кљајић Иванка, специјалиста превентивне и дечје стоматологије, Криваја,  

                Вука Караџића 11- члан 
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II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-118/2016-V                                                                                    Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

106. 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ број 107/2005, 

72/2009-др.закон, 88/2010,99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,93/2014, 96/2015 и 106/2015) 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) 

и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 

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

дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР.ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА  

 

I 

 Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“  

Бачка Топола са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда оснивача : 

 1. Бијелић Габриела, мед.сестра-техничар, Пачир, Масарикова 10 - председник. 

 2. Соколи Вркић Анита, главна медицинска сестра, Бачка Топола, Широка 29- члан 

 - из реда запослених : 

 3. Катона Јанош, дипл.економиста,Бачка Топола, Кошут Лајоша 101/а-члан 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-119/2016-V                                                                                   Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                                Саша Срдић, с.р. 

 

107. 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ број 107/2005, 

72/2009-др.закон, 88/2010,99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,93/2014, 96/2015 и 106/2015) 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) 

и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 
15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР.ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА  
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I 
 

 У Надзорни одбор Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“  Бачка Топола, на мандатни период од 

четири године, почев од  7.10.2016. године именују се : 

 - из реда оснивача : 

 1. Викор Габриела, инж.пољопривреде, Бачка Топола, И.Г.Ковачића 4 - председник. 

 2. Др. Сузана Шабан Трнокоповић, спец.интерне медицине, Бачка Топола, Лењинова 65- 

члан 

 3. Катона Јанош, дипл.економиста,Бачка Топола, Кошут Лајоша 101/а-члан 
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-120/2016-V                                                                                   Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                 Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                               Саша Срдић, с.р. 

 

108. 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“ број 24/2011) 

члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 

81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. тачка 10. Статута 

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

и 12/2014) и члана 11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 

Иђош  („Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/1991) Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ  

 

I 

 

 Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда оснивача : 

 1. Радомир Жмукић, пензионер, Бачка Топола, Насерова 19- председник. 

 2. Ципо Рожа, ,Бачка Топола, Банатска 33,-представник удружења за заштиту права 

социјално угрожених лица - члан 

 - из реда запослених : 

 3. Смиља Вујић,дипл.правник, Бачка Топола, 1 Маја 24-члан 
 4. Нађ Мељкути Кишковач Илдико, дипл.психолог, Бачка Топола, Светозара Марковића 33-члан. 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-121/2016-V                                                                                       Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                     Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 
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109. 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“ број 24/2011) 

члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 

81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. тачка 10. Статута 

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

и 12/2014) и члана 11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 

Иђош  („Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/1991) Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ  
 

I 

 

 У Управни одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош на 

мандатни период од четири године, почев од 7.10.2016. године именују се : 

 - из реда оснивача : 

 1. Силађи Јожеф,наставник разредне наставе, Стара Моравица, Парк 4 - председник. 

 2. Лазичић Томислав., трговац, Бачка Топола, Лист Ференца 10. – члан 

 - из реда запослених: 

 3. Дрпић Илона, радник Центра, Бачка Топола, Видовданска 6. – члан. 

  

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-122/2016-V                                                                                   Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                 Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

110. 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“ број 24/2011) 

члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 

81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. тачка 10. Статута 

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

и 12/2014) и члана 11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 

Иђош  („Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/1991) Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ  
 

I 

 

 Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош са 6.10.2016. године и то : 

  

- из реда оснивача : 

 1. Хоркаи Шандор, ел.инжењер, Стара Моравица, Јарак 10 А- председник. 

 - из реда запослених : 

 2. Милетицки Драган, адм.радник, Бачка Топола, Насерова 6-члан 
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II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-123/2016-V                                                                                    Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

111. 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“ број 24/2011) 

члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 

81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. тачка 10. Статута 

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

и 12/2014) и члана 11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 

Иђош  („Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/1991) Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ  

 

I 
  

У Надзорни одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош  на 

мандатни период од четири године, почев од 7.10.2016. године именују се  : 

 - из реда оснивача : 

 1. Толди Гизела, радник, Мићуново, Душана Попиводе 10- председник. 

 - из реда запослених: 

 2. Милетицки Драган, адм.радник, Бачка Топола, Насерова 6. – члан. 
   

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-124/2016-V                                                                                     Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                  Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

112. 

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. 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 6. 

октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

„ БИБЛИОТЕКЕ ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ  
 

I 
 

 Разрешавају се председник и чланови Управног одбора „Библиотеке Ержебет Јухас“ Бачка 

Топола“ са 6.10.2016. године и то : 
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 - из реда оснивача : 

 1. Цини Лаура,инж. агрономије, Бачка Топола, Светог Стефана 6- председник. 

 2. Радић Оливера, хем.техн., Панонија, Братства јединства 2-члан 

 3.Шоти Рудолф, пољопривредник, Багремово, Задружна 9-члан именован од стране 

Националног савета мађарске националне мањине 

 4.Кишковач Арпад,средња стручна спрема, Бачка Топола, Светозара Марковића 33-члан 

именован од стране Националног савета мађарске националне мањине 

 - из реда запослених : 

 5. Рожа Пирошка,књижничар, Стара Моравица, Сабо Даниел 4-члан. 

  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-125/2016-V                                                                                     Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

113. 

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. 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 6. 

октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

„ БИБЛИОТЕКЕ ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ  
 

I 
 

 У Управни одбор „Библиотеке Ержебет Јухас“ Бачка Топола“ на мандатни период од четири 

године почев од 7.10.2016. године именују се : 

 - из реда оснивача : 

 1. Плохл Едвин,службеник, Бајша, Граничарска 20- председник. 

 2. Нинослава Вучковић, мастер пофесор српског језика и књижевности, Бачка Топола, 

Видовданска 5-члан 

 3.Кадар Јожеф, пензионер, Богарош, Братства јединства 4-члан именован од стране 

Националног савета мађарске националне мањине 

 4.Керестеш Андреа, фризер, Победа, Лењинова 7 -члан именован од стране Националног 
савета мађарске националне мањине 

 - из реда запослених: 

 5. Снежана Каћански, књижничар, Бајша, Тополски пут 40. 

  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-126/2016-V                                                                                    Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић,с.р. 
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114. 

На основу члана 45. став 4. и 5. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) и члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

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

октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

„ БИБЛИОТЕКЕ ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ  
 

I 
  

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора у “Библиотеци Ержебет Јухас“ Бачка 

Топола“ са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда оснивача : 

 1. Лаћак Габриела, грађ. техничар, Бајша, Калварија 47- председник. 

 2. Кајтар Зита, трговац, Пачир, И.Л.Рибара 7- члан именован од стране Националног савета 

мађарске националне мањине 

 - из реда запослених : 

 3. Лабус Биљана,Филозофски факултет, југословенска књижевност, Томиславци, Козарачка 

29 -члан. 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-127/2016-V                                                                                      Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

115. 

На основу члана 45. став 4. и 5. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) и члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

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

октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

„ БИБЛИОТЕКЕ ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ  
 

I 
 

 У Надзорни одбор “Библиотеке Ержебет Јухас“ у Бачкој Тополи на мандатни период од 

четири године почев од  7.10.2016. године именују се : 
  

- из реда оснивача : 

 1. Бојана Вукелић, дипл.педагог, Бачка Топола, Саве Ковачевића 3 - председник. 

 2. Сунђи Богларка, пољ.техничар, Бајша, Млински трг 12- члан именован од стране 

Националног савета мађарске националне мањине 

 - из реда запослених: 

 3. Биљана Лабус,филозофски факултет,Томиславци, Козарачка 29. 
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II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-128/2016-V                                                                                      Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

116. 

На основу члана 45. став 4. и 5. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 16. став 1. Одлуке о оснивању „Дома културе општине 

Бачка Топола „ („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
„ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА“  

 

I 
 

 Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора „Дома културе општине Бачка 

Топола“ са 6.10.2016. године и то : 
  

- из реда грађана : 

 1. Срђан Мирковић, маш.техн.ничар, Бачка Топола, Лепа 8- председник. 

 2. Гогољак Габриела, текст.техн.-конфекц., Стара Моравица, Кудељарска 17- члан 

 - из реда запослених : 

 3. Оченаш Анико,хем. техничар, Бачка Топола, Арањ Јаноша 50-члан. 
  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-129/2016-V                                                                                     Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

117. 

На основу члана 45. став 4. и 5. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 16. став 1. Одлуке о оснивању „Дома културе општине 

Бачка Топола „ („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
„ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА“  
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I 
 

 У Надзорни одбор „Дома културе општине Бачка Топола“ на мандатни период од четири 

године почев од 7.10.2016. године именују се : 

- из реда грађана : 

 1. Срђан Мирковић, маш.техн.ничар, Бачка Топола, Лепа 8- председник. 

 2. Гогољак Габриела, текст.техн.-конфекц., Стара Моравица, Кудељарска 17- члан 

 - из реда запослених : 

 3. Оченаш Анико,хем. техничар, Бачка Топола, Арањ Јаноша 50-члан. 
  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-130/2016-V                                                                                     Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 
 

 

118. 

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 14. став 1. Одлуке о оснивању „Дома културе општине 

Бачка Топола „ („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
„ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА“  

 

I 
 

 Разрешавају се председник и чланови Управног одбора „Дома културе општине Бачка 

Топола“ са 6.10.2016. године и то : 

- из реда грађана : 

 1. Бунџак Тамаш, пољ.техн., Пачир, Братства јединства 8- председник. 

 2. Јелена Михелчић, апсолвент, Бачка Топола, Видовданска 9/5- члан 

 3.Халаи Чила, средња стручна спрема, Бајша, Српска 35-члан 

 4. Шефер Габриела, инг.пољопривреде, Стара Моравица, Свети Стефан 39-члан,  

 - из реда запослених : 

 5. Келемен Жолт,електротехничар, Бачка Топола, Кодаљ Золтана 9. 

  

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-131/2016-V                                                                                     Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 
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119. 

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 14. став 1. Одлуке о оснивању „Дома културе општине 

Бачка Топола „ („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

„ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА“  
 

I 
 

 У Управни одбора „Дома културе општине Бачка Топола“ на мандатни период од четири 

године почев од 7.10.2016. године именују се : 

 - из реда грађана : 

 1. Бунџак Тамаш, пољ.техн., Пачир, Братства јединства 8- председник 

 2. Фекете Банов Агнеш,дипл.инж.пољопривреде, Бачка Топола, Светозара Марковића 18 - 

члан 

 3. Деспотовић Огњен, инж.биофарминга, Бачка Топола, Јожеф Атиле 10 -члан 

 4. Скендеровић Ева, пензионер, Бачка Топола, Јанка Веселиновића 9 -члан,  

 - из реда запослених : 

 5. Келемен Жолт,електротехничар, Бачка Топола, Кодаљ Золтана 9. 

  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-132/2016-V                                                                                    Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

120. 

На основу члана 45. став 4. и 5. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 15. став 4. и 5.  Одлуке о оснивању Установе- Музеј 

општине Бачка Топола- Topolya Község Múzeuma („Службени лист општине Бачка Топола“ број 
9/2014 и 9/2015) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ – МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА- TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 
 

I 
 

 Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Установе- Музеј општине Бачка 

Топола- Topolya Község Múzeuma са 6.10.2016. године и то : 
  

- из реда оснивача : 

 1. Бранко Јарамаз, дипл.економиста,  Његошево, Николе Тесле 26-председник. 

 2. Силађи Марија, трговац, Бачка Топола, Партизанска 6-члан 
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II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-133/2016-V                                                                                  Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

121. 

На основу члана 45. став 4. и 5. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 15. став 4. и 5.  Одлуке о оснивању Установе- Музеј 

општине Бачка Топола- Topolya Község Múzeuma („Службени лист општине Бачка Топола“ број 

9/2014 и 9/2015) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ – МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА- TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 
 

I 

 

 У Надзорни одбор Установе- Музеј општине Бачка Топола- Topolya Község Múzeuma у 

Бачкој Тополи на период од четири године почев од  7.10.2016. године именују се : 

  

- из реда оснивача : 

 1. Фекеч Јожеф, електротехничар,  Ново Орахово, Матије Губца 21-председник. 

 2. Наваи Наталија, студент економије, Бачка Топола, М.Тита 73 - члан 

  

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  02-134/2016-V                                                                                   Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                  Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

122. 

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон ) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 12. став 4. Одлуке о оснивању Установе- Музеј општине 

Бачка Топола- Topolya Község Múzeuma („Службени лист општине Бачка Топола“ број 9/2014 и 

9/2015) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ – МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА- TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 
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I 
 

 Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Установе- Музеј општине Бачка 

Топола- Topolya Község Múzeuma са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда оснивача : 

 1. Павле Парчетић, маш.инж., Бачка Топола, Дунавска 4-председник. 

 2. Вилагош Жужа, текстилни и модни креатор, Бачка Топола, Ач Јожефа 8-члан 

 3.Ђантар Лоди Габриела, дипл. филолог мастер, Бачка Топола, Цветна 1-члан 

 4. Фекете Жолт, хотел менаџер, Бачка Топола, Светозара Марковића 18-члан,  
  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-135/2016-V                                                                                    Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

123. 

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ број42/91, 71/94, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона , 83/2005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон) члана 42. 

тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 

1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 12. став 4. Одлуке о оснивању Установе- Музеј општине 

Бачка Топола- Topolya Község Múzeuma („Службени лист општине Бачка Топола“ број 9/2014 и 

9/2015) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
УСТАНОВЕ – МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА- TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 

 

I 
 
 

 У Управни одбор Установе- Музеј општине Бачка Топола- Topolya Község Múzeuma у Бачкој 

Тополи на период од четири године почев од  7.10.2016. године именују се  : 

 - из реда оснивача : 

 1. Хаџи Јанош, новинар, Бачка Топола, Млинска 13 - председник 

 2. Сатмари Михаљ, електро инж., Бачка Топола, Кратка 11. -члан 

 3.Трапарић Милош, дипл. економиста, Бачка Топола, Млинска 6/III-члан 

 4. Вилагош Жужа, текстилни и модни креатор, Бачка Топола, Ач Јожефа 8-члан, представник 

Националног савета мађарске националне мањине. 

 - из реда запослених : 

 5. Радаковић Марина, археолог музеја, Стара Моравица, Бачка 25-члан 

 

II 

 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-136/2016-V                                                                                    Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 
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124. 

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

Гласник РС“ број 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-

одлука УС) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 

83/2014-др.закон) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

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

седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка 

Топола са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда запослених : 

 1. Палфи Дели Анамарија, васпитач, Стара Моравица, Омладинска 5. 

 2. Тамара Кнежевић, васпитачица, Бачка Топола, Босанска 16 

 3.Магдолна Чернек, васпитачица, Бачка Топола, Ач Јожефа 18 

 - из реда родитеља : 

 4. Наташа Секулић, дипл. инж. Технологије, Бачка Топола, Војводе Мишића 22 

 5. Сања Којић, проф. српског језика и књиж., Бачка Топола, Дунавска 6/36 

 6. Балаж Хорват Кинга, проф. хемије и биологије, Бачка Топола, Св. Милетића 28 

 - из реда јединице локалне самоуправе : 

 7. Маркуш Ержебет, економски техничар, Бачка Топола, Дурмиторска 31 

 8. Радаковић Розалија, медицинска сестра, Стара Моравица, Бачка 25 

 9. Мирослав Лазаревић, пољопривредни техничар, Пачир, Сремска 2. 
 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-137/2016-V                                                                                  Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                  Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

125. 

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

РС“ број 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС) 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) 

и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 

15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 
дана 6. октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 У Управни одбор Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола на мандатни период 

од четири године почев од 7.10.2016. године именују се : 
  

 - из реда запослених : 

 1.Тамара Кнежевић,васпитач, Бачка Топола, Бачка Топола, Босанска 16 

 2. Анико Клобушицки, васпитач, Бачка Топола, Безданска 4 

 3.Моника Ковач Шишка, васпитач, Бачка Топола, Његошева 3 
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 - из реда родитеља : 

 4. Ласло Шавелин, учитељ фолклора, Бачка Топола, Моравска 15 

 5. Сања Којић, проф.српског језика и књижевности,Бачка Топола,Дунавска 6/36 

 6.Анико Лацко, дипл.економиста,Бачка Топола, Загребачка 4 

- из реда јединице локалне самоуправе : 

 7. Ломпар Слађана,трговац, Бачка Топола, Дунавска 3 

 8. Павловић Јелена,дипл.економиста, Бачка Топола,Задружна 7  

 9. Жуљевић Жолт, погонски електротехничар, Пачир, Петефи бригаде 10 -представник 

Националног савета мађарске националне мањине. 
 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-111/2016-V                                                                                   Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                  Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић,с.р. 

 

126. 

На основу члана 39. став 5. и 6. Закона о туризму („Сл. Гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 , 

99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола 

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

став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола „ („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. 

октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

 Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Туристичке организације општине 

Бачка Топола са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда оснивача : 

 1. Дудаш Илона, хем.техничар, Ново Орахово, Едварда Кардеља 1- председник. 

 2. Теке Антал, кв возач, Бачка Топола, Лењинова 21- члан. 
  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-138/2016-V                                                                                   Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                  Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

127. 

На основу члана 39. став 5. и 6. Закона о туризму („Сл. Гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 , 

99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола 

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

став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола „ („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. 

октобра 2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

 У Надзорни одбора Туристичке организације општине Бачка Топола на мандатни период од 

четири године, почев од  7.10.2016. године именују се : 

 - из реда оснивача : 

 1. Чеварушић Деa, фризер, Бачка Топола, Јосипа Мерковића 7 - председник. 

 2. Гурбић Емеше,апсолвенш, Бачка Топола, Војвођанска 35 - члан 
  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-139/2016-V                                                                                  Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                  Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић,с.р. 
 

128. 

На основу члана 39. став 5. и 6. Закона о туризму („Сл. Гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 , 

99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола 

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

став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола „ („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. 

октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 

I 
 

 Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Туристичке организације општине 

Бачка Топола са 6.10.2016. године и то : 

 - из реда оснивача : 

 1. Плохл Кристина, апсолвент филозоф.факултета, Бајша, Школска 7- председник. 

 2. Јасмина Грубач, дипл.педагог, Бачка Топола, Лењинова 58- члан 

 3.Богуновић Филип, техн.нумер.управљ.машина, Бачка Топола, Александра   
               Пушкина 54 – члан 

 - из реда туристичких предузећа, предузетника и физичких лица која су по закону обвезници 

таксе : 

 4. Слађана Ломпар, трговац, Бачка Топола, Дунавска 3 - члан,  

 - из реда запослених : 

 5. Фараго Соња,економиста, Бачка Топола, Дурмиторска 5 - члан. 
  

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-140/2016-V                                                                                    Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                    Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 
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129. 

На основу члана 39. став 5. и 6. Закона о туризму („Сл. Гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 , 

99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола 

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

став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола „ („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 3/2005) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. 

октобра 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

 У Управни одбор Туристичке организације општине Бачка Топола на мандатни период од 

четири године, почев од  7.10.2016. године именују се : 

 - из реда оснивача : 

 1. Телђеши Хуба, дипл. менаџер туризма, Бачка Топола, Петра Кочића 59 - председник. 

 2. Плохл Кристина, апсолвент филозоф.факултета, Бајша, Школска 7 - члан 

 3.Узелац Душан, прехрамбени техничар, Бачка Топола, Јо Лајоша 8– члан 

- из реда запослених : 

 4.Фараго Соња, економиста, Бачка Топола, Дурмиторска 5. - члан. 
  

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-141/2016-V                                                                                      Председник 

Дана: 6.10.2016.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                            Саша Срдић, с.р. 

 

130. 

      На основу члана 15. став 1. тачка 4. члана 33. став 1. тачка 5 . Закона о ванредним ситуацијама 

(”Службени гласник  РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 10. и 11. Уредбе о саставу и начину рада 

Штабова за ванредне ситуације (”Службени гласник  РС”, 98/2010), и члана 16. тачка 20. и 42. тачка 

31 Статута општине Бачка Топола (”Сл. лист општине Бачка Топола”, бр.15/2008, 1/2009, 6/2010, 

9/2012 и 12/2014), Скупштина општине Бачке Тополе, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. 

године, донела је 

                                                                                                                                                                                                                    

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Општинског штаба  

за ванредне ситуације општине Бачка Топола 
 

I 
 Oбразује се Општински штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола (у даљем тексту 

:Општински штаб), у саставу :  

 

КОМАНДАНТ ШТАБА : Кишлиндер Габор, Председник општине; 

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА: Марина Поповић, Заменик Председника општине; 

 

НАЧЕЛНИК ШТАБА : Зоран Бијелић, Шеф Одсека за управљање ризицима и ЦЗ одељења за БС у 

Суботици; 
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ЧЛАНОВИ ШТАБА : 
 1. Петер Седлар – начелник Општинске управе Бачка Топола 
 2. Јанош др.Ађански – представник Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка Топола 
 3. Тибор Тот – представник  д.о.о. Ветеринарске станице „Бачка Топола“ 
 4. Тибор Лештар – представник ОО Црвеног крста Бачка Топола 

 5. Дејан Јерковић –представник ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу  

     објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење 
 6. Цецилија Вујновић – представник ДТД „Криваја“ 

 7. Мр. Золтан Сомбати – представник  ЈП „Комград“ д.о.о. Бачка Топола 

 8. Драган Леонтијевић – представник МУП Полицијске управе Суботица- 

     Полицијске станице Бачка Топола 

 9. Марина Клобушицки – представник ЈИП „Бачка Топола“ 

 10. Золтан Киш - представник „Електровојводине“ погон „Бачка Топола“   

       Бачка Топола 

 11. Зорица Ранков – представник Општинског ватрогасног савеза Бачка Топола 

 12. Младен Виденов – стручњак из области РХБ заштите 
 13. Бојан Вркић – представник МУП - Сектора за заштиту и спашавање у  Бачкој Тополи 

14. Александра Певец – представник Општинске управе Бачка Топола 

 15. - Игор Веселиновски – представник гарнизона Војске Србије у Бачкој Тополи 

 16.   Драган Јовановић - представник хидрометеоролошке станице  у Бајши 
 17. Габор Холовић - представник Општинске управе Бачка Топола. 
 

II 
 

 Општински штаб обавља следеће послове : 

- предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације; 

1. руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама; 

4. рати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;  

5.наређује употребу снага заштите и спасавања, средства помоћи и других средстава која се користе 

у ванредним ситуацијама; 

6.стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама ; 

7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, 

оспособљених правних лица ; 

8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 

9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације ; 

10. доноси наредбе, закључке и препоруке. 

- сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе ; 
- именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима ; 

- разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице 

локалне самоуправе; 
- ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне 

самоуправе. 

III 
 

 Послови наведени у овом Решењу финансирају се из буџетских средстава у складу са 

законом. 

IV 
 

 Стручне и административно-техничке послове потребне за рад Општинског штаба обављаће 

самостални стручни сарадник за одбрану, превентивну заштиту од елементарних и других непогода 

и повереник за избеглице у сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације у Суботици. 
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V 
 

 Општински штаб за ванредне ситуације образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне 

тимове за специфичне задатке заштите и спасавања. 
 

VI 
 

 Овим Решењем се ставља ван снаге Решење о образовању Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 2/2011, 6/2011, 

8/2012, 10/2012, 8/2013, 16/2014 и 17/2015). 
 

VII 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-142/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. године  Скупштине општине  

Бачка Топола   Саша Срдић, с.р.  

 

131. 

На основу члана 2. став 1. Закона о начину и условима признавања права и враћању 

земљишта којеје прешло у  друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 18/91,20/92 и 42/98) 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 6. октобра 2016. године 

донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПОТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА  
ЗА ИЗМЕНУ ЗАКЉУЧКА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

  КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА  
ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

 

I 

 

Потврђује се предлог Комисије за избор и именовања дат републичком министру 

пољопривреде и заштите животне средине, да се  мења Закључак о именовању председника и 

чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта и  

њихових заменика („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/1991 , 6/2001 и 10/2016)  . 

 

II 

 

У Закључку о именовању председника и чланова Комисије за вођење поступка и доношење 

решења по захтеву за враћање земљишта и  њихових заменика уместо текста :  

„ за председника: 

НИКОЛОВИЧ ЕЛЗА – бивши судија Општинског суда у Б.Тополи,“ треба да стоји: 

 

„ за председника: 

РУЖА КОЛАРОВИЋ  - судија Основног суда Суботица- Судска јединица у Бачкој Тополи,“ 

  

III 

 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља општински орган управе 

надлежан за имовинско-правне послове. 
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IV 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                    

БАЧКА ТОПОЛА                                                                               

Број: 02-143/2016-V    Председник                                                                                                        

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине        

Бачка Топола      Саша Срдић,с.р. 

 

132. 

 На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 9/2002, 33/2004 и 

135/2004) и члана 2. Одлуке о одређивању назива улица и тргова на територији општине Бачка 

Топола («Сл. лист општине Бачка Топола» број 5/2004) и члана 33. тачка 5. и 27. Статута општине 

Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), 

Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. год. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

УТВРЂИВАЊА И ПРОМЕНЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ 
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 

ТОПОЛА И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 
 

I 
 

 Образује се Комисија за спровођење поступка утврђивања и промене назива улица, тргова и 

других делова насељених места на територији општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 

 У Комисију се именују: 

1. Томик Нимрод, професор историје, Бачка Топола, ул. Северна 7. – за председника 

2. Ковач Ласло, пољ.техничар, Бачка Топола, ул. Етвеш Лорант 1. – за заменика председника 

3. Пап Ласло, виша школа за организацију рада, Стара Моравица, ул.Онгаи Велђ  - за члана 

4. Ватаи Ирма, економски техничар, Гунарош, ул. Ади Ендре 14. – за члана 

5. Ева Скендеровић, пензионер, Бачка Топола, ул. Јанка Веселиновића 9.- за члана 

6. Узелац Душан, прехрамбени техничар, Бачка Топола, ул. Јо Лајоша 8. – за члана 

7. Хаџи  Јанош, новинар, Бачка Топола, ул. Млинска 13. – за члана 

8. Тешић Радован, новинар, Бачка Топола, Стефана Немања 14. – за члана. 

 

III 

 

Комисија има задатак да: 

- размотри сваки захтев за утврђивање и промену назива улица, тргова и других делова 
насељеног места на територији општине Бачка Топола 

 - утврди предлог акта ради достављања Министарству надлежном за послове локалне 

самоуправе ради давања сагласности у складу са Законом и 

 - предложи Председнику општине доношење аката. 

 

IV 

 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за утврђивање и 

промену назива улица, тргова и других делова насељених места на територији општине Бачка 

Топола и именовање њених чланова («Сл. лист општине Бачка Топола», број 5/2005 и 2/2015). 
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V 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-144/2016-V  Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 
 

133. 

 На основу члана 4. ст. 1. и 2. Одлуке о оснивању признања «Про Урбе» («Сл. лист општине 

Бачка Топола», број 10/2001, 2/2005 и 6/2009) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола 

(«Сл.  лист општине Бачка Топола», број  15/2008, 1/2009, 6/2010, 12/2012 и 12/2014) Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донeла је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСУТПКА ДОДЕЛЕ 

 ПРИЗНАЊА «ПРО УРБЕ» 
 

I 
 

 Именује се Комисија за спровођење поступка доделе признања «Про Урбе» (у даљем тексту: 

Комисија) почев од 6.10.2016. г. у саставу: 

1. Саша Срдић, председник Комисије 

2. Ковач Чила, заменик председника Комисије 

3. Векоњ Карољ - члан 

4. Јанушко Ласло – члан 

5. Хелена Месарош – члан. 

II 
 

 Комисија је дужна да: 

 - путем средстава јавног информисања обавести грађане и правна лица за давање предлога за 

додељивање признања Про-Урбе 

 - размотри предлоге за додељивање признања «Про Урбе» заједно са Председником 

општине, 

 - припреми Скупштини општине предлог Одлуке о додели признања «Про Урбе». 

 

III 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-145/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

134. 

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/2016), и  члана 42. став 1. тачка 10) 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 6. октобра 2016. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
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I 

Образује се Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина 

Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија), на мандатни период од три (3)  године. 

 

II 

 

 Комисија се састоји од председника и четири члана, и то  : 

1. Ласло Кмећко, дипл.правник, Бачка Топола, ул.Кошут Лајоша 15. - за председника, 

2. Оливера Ненадић, дипл.правник, Бачка Топола, ул. Војводе Мишића 5. – за члана, 
3. Тимеа Суроми, дипл.економиста, Бачка Топола, Матија Корвина 46. – за члана, 

4. Нада Мехаковић, дипл.правник, ул. Дунавска бр. 2/2, Бачка Топола – за члана, представник 

Сталне конференције градова и општина 

5. - Нада Бошњак, дипл.правник, Липар, ул.Светозара Марковића 53.– за члана – за избор 

директора ЈП „Комград“ 

- Илдико Золцер, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Кривајска 12. - за члана – за избор 

директора ЈП „Тржница“ 

- Роберт Пашти, дипл.инж.грађевинарства, Бачка Топола, ул.Чаки Лајоша 20.   - за члана – за 

избор директора ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 

потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 
 

 

III 

Комисија је дужна да : 
- разматра пријаве кандидата по  расписаном јавном конкурсу за директора јавног предузећа, 

и овлашћена је да закључком одбаци пријаве које су неблаговремене, непотупне  и неразумљиве, а 

против ког закључка није дозвољена посебна жалба; 

- сачини списак кандидата који испуњавају услове за именовање; 

- спроведе изборни поступак, односно оцени кандидате на основу стручне оспособљености, 

знања и вештине кандидата, а изборни поступак може да спроведе у више делова, писменом 

провером, усменим разговором (интервју), или на неки други одговарајући начин, о чему одлучује 

Комисија; 

- сачини записник о изборном поступку; 

- сачини листу за именовање од највише три (3) најбоље рангирана кандидата, који су 

испунили мерила прописана за именовање директора јавних предузећа, са бројчано исказаним и 

утврђеним мерилима прописаним за именовање и заједно са записником о изборном поступку 

достави је надлежном органу управе који је предложио доношење одлуке о расписивању јавног 

конкурса. 

Комисија у вршењу својих послова треба да буде стручна, независна и непристрасна. 

 

IV 
 

Комисија је дужна да донесе Пословник о раду, као и друга акта која су неопходна за рад и 

функционисање Комисије. 

 

V 
 

Стручне и административно- техничке послове за потребе Комисије ће обављати надлежно 

Одељење Општинске управе Бачка Топола. 

 

VI 
 

Комисија ће користити печат Скупштине општине Бачка Топола. 

 

VII 

 

Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад и накнаду трошкова, а што ће 

се утврдити посебним актом  Општинског већа општине Бачка Топола. 
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VIII 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 02-146/2016-V              Председник 

Дана: 6.10.2016.                    Скупштине општине 

Бачка Топола   Саша Срдић, с.р.  

 

135. 

На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл. лист општине Бачка Топола”, број 

9/2006) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола (“Сл. лист oпштине Бачка Топола”, број 

15/2008, 1/2009 6/2010, 9/2012 и 12/2014), а у вези са чланом  62. став 4. и чланом 64. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008- др. Закон, 41/2009 и 

112/2015), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
I 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија) почев од 6.10.2016. 

године. 
 

II 

Комисија се састоји од председника и седам чланова и то: 

1. Нада Мехаковић, дипл. правник, председник; 

2. Петер Седлар, дипл. правник, члан; 

3. Чорба Ото, дипл.инг.пољопривреде, члан 

4. Жолт Жаки, геометар, члан; 

5. Домањ Дудаш Диана, дипл. економиста, члан; 

6. Шефер Атила, грађевински техничар, члан 

7. Мастиловић Милош, пољ.техничар, члан;  

8. Ракић Љиља, инж.пољопривреде, члан. 

 

III 

Стручно-техничке послове у области информатичке обраде података за потребе Комисије 

вршиће Богларка Чеварушић, дипломирани информатичар, запослена у надлежном Одељењу 

Општинске управе општине Бачка Топола. 

 

IV 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је спровођење јавног надметања (лицитацијом), 

вођење записника и давање предлога Председнику општине за избор најповољнијег понуђача. 

 

Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад, а  коју својим актом 

утврђује Председник општине . 

 

V 

 Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење бр. 02-41/2013-V од 16. 05.2013. год. и 

бр. 02-46/2015-V  од 19.02.2015. год. 
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VI 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-147/2016-V  Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с. р.  

    

136. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014-др.закон) члана 46. и члана 48. став 3. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), a у вези са члановима 60, 61, 

61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008- др. 

Закон, 41/2009 и 112/2015) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 6. октобра  

2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ   
 

I 
 

 Образује се Комисија за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола  за 2017. годину  (у даљем тексту: 

Комисија). 
 

II 
 

 У Комисију се именују: 

за председника: 

- Јанош Жембери, дипл.инж.агрономије, Бајша, ул. Школска бр.6, 

за чланове:  
- Јанош Балањи, дипл.инж.геодезије, Бачка Топола, ул. Др Александра Шијачића бр. 5, 

- Адриан Сатмари, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Бајшански пут бр. 13.   

 4. Оливера Ненадић, дипл.правник, Бачка Топола, ул. Војводе Мишића бр. 5, 

 5. Иванич Золтан, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Охридска 1. 

 6. Драган Кљајић, дипл.инж.пољопривреде, Бачка Топола, ул. Дунавска бр.6, 

 7. Калуђеровић Драгана, дипл.агроном, Бачка Топола, 1. Маја 22/I 

8. Норберт Сатмари, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Бајшански пут бр.13, 
 

III 
 

Задатак Комисије је да у складу са одредбама члана 60, 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 41/09 и 112/2015) (у 

даљем тексту: Закон), изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за 2017. годину ( у даљем тексту: 

Предлог годишњег програма), којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2016. 

години, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке које се односе 

на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 60. Закона, а пре израде 

Предлога годишњег програма неопходно је да обавести јавним позивом сва правна лица којима у 

складу са чланом 61. Закона може да се призна право на коришћење пољопривредног земљишта без 

плаћања накнаде, као и правна и физичка лица која у складу са чланом 64а могу да остваре право 

пречег закупа, да доставе захтеве са неопходном документацијом, а након израде предлога 

Годишњег програма дужна је и да прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона. 

 Комисија је дужна да најкасније до 15. марта 2017. године, Предлог годишњег програма из 

претходног става ове тачке, заједно са прибављеним мишљењем Комисије из члана 60. став 3. 
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Закона, достави Општинској управи, ради прибављања писане сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине на исти, а након добијања исте да достави Предлог 

годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском већу, а потом и на разматрање и 

доношење Скупштини општини. 

 Комисија по истом поступку, уколико се укаже потреба, израђује и Предлог измена и допуна 

годишњег програма. 
 

IV 
 

 За обављање задатака из  тачке III овог решења, председник и чланови имају право на 

надокнаду у висини коју утврђује Председник општине  својим актом. 
 

 

V 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-148/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола                            Саша Срдић, с.р. 

 

137. 

 На основу члана 17. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/2011) и члана 53. 

став 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 

1/2009, 6/2010 и 12/2012) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. октобра 

2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 У Савет за младе у општини Бачка Топола (у даљем тексту: Савет) на мандатни период од 4 

(четири) године почев од 6.10.2016. г. бирају се: 
 

1. Саболчки Саболч, студент, Пачир, И.Л.Рибара 29. - за председника 

2. Телђеши Хуба, дипл.менаџер туризма, Бачка Топола, Петра Кочића 59. - за члана 

3. Коша Маја, дипл.инг.историје, Стара Моравица,Драгић Иштвана 29. - за члана 

4. Деспотовић Огњен, пољ.техничар, Б.Топола, Јожеф Атила 10.- за члана 

5. Јелена Михелчић, технички администратор, Бачка Топола, Видовданска 9/5- за члана 

6. Милош Мастиловић, пољ.техничар, Б.Топола, Јосипа Краша 15. - за члана 

 

II 

Савет:  

 1. иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, 

коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа 

обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и 

криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од 

значаја за младе; 

 2. учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политике у сагласн 

ости са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање; 

 3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Општине; 

 4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима 

значајним за младе; 



Број 12. 6.10.2016. СТРАНА   886. OLDAL 2016.10.6. 12. szám 

  
 

 

 5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и 

локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, Председнику 

Општине и Општинском већу; 

 6. иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у 

циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности 

Општине; 

 7. подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје 

подршку реализацији њихових активности; 

 8. подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе 

обавештава органе Општине; 

 9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно 

финансирају из буџета Општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном 

органу Општине. 
 

III 
 

 Доношењем овог решења престаје да важи Решење о избору председника и чланова Савета за 

младе у општини Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 6/2013). 
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-149/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

138. 

 На основу члана 32. тачка 6. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007), члана 39. став 4. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“, број 
104/2009) и члана 55. 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 6. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА  

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 
I 
 

 Бирају се чланови Савета за равноправност полова у општини Бачка Топола (у даљем тексту: 

Комисија) на мандатни период од четри године, почев од 6.10.2016.. године у саставу: 

1. Јанус Цвијета, Бачка Топола, ул. 1. Маја 22/1 

2. Шипош Пирошка, Бачка Топола, ул. Васе Пелагића 8. 

3. Сабо Сабадош Силвија, Бачка Топола, Трг Светог Илије 21. 

4. Месарош Хелена, Победа, ул.Моша Пијаде 12. 

 

II 

 Савет обавља следеће задатке: 

-прати остваривање равноправности полова, 
 -даје мишљење о предлозима прописа и Одлука из своје надлежности које доноси Скупштина 

општине, 

 -предлаже активности и предузима мере, посебно оних, којима се остварује политика 

једнаких могућности на нивоу општине, 

 -сарађује са одговарајућим органима Републике, Покрајине, Општине и цивилних 

организација, 

 -обавља и друге послове у складу са Законом. 
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III 

 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о избору председника и чланова Савета за 

млалде у општини Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/2012). 

 

IV 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-150/2016-V Председник 

Дана: 6.10.2016. Скупштине општине 

Бачка Топола Саша Срдић, с.р. 

 

139. 

 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 и 103/2015 

), члана 10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број: 18/2015 и 5.1/2016), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 

 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 

програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска 
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од  1.275.383,00 динара на име  

финансирања судских трошкова и казне по пресуди Основног суда у Новом Саду, пословни број П 

3278/14 од 29.10.2015. године, преиначене пресудом Апелационог суда у Новом Саду, број ГЖ 

219/16 од 23.03.2016. године. 

  

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 4.1.–Општинска управа, , Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска 

активност :Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 485, позиција 42-Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа, износ од 1.275.383,00  динара, 

  

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  

 

V 

 

 Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
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ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

-Председник општине-                                                                                   Председник 

Број: 400-13/2016-III-1                                                                           општине Бачка Топола 

Дана:18.04.2016.                                                                                     Кишлиндер Габор, с.р.  

Бачка Топола 

 

140. 

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 и 103/2015) и члана 

12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 18/2015), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

I 

 

На основу Уговора о наменским трансферима, закљученог између Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Бачка Топола, број: 401-00-4876/2016-09 

од 23.03.2016. године (наш број: 016-22/2016-V од 23.03.2016.) и Решења Покрајинског 
секретаријата за финансије број:102-401-168/2016-02/7 од 25.05.2016. (наш број: 400-3/2016-III од 

27.05.2016.), отвара се апропријација у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-
Општинска управа, Програм 11-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, Пројекат:0901-П1 –Финансирање 
услуга социјалне заштите из надлежности ЈЛС, функција 040, извор финансирања 07, економска 

класификација 472, позиција 155.1-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, са планираним 

износом од 3.517.919,00 динара. 

 

II 

 

 Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ текућих  наменских трансфера, 
у ужем смислу,  од АПВ (конто:733156)  увећава се за износ од 3.517.919.00 динара, те уместо 

4.000.000,00 динара, износи 7.517.919,00 динара, са извором финансирања 07.  

 

III 

 

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

даваоцем средстава. 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-11/2016-III-2 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 18.04.2016. 

Бачка Топола 

 

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

дана 18.04.2016. године 

  Председник 

 општине Бачка Топола 

   Кишлиндер Габор, с.р. 
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141. 

 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 и 103/2015) и члана 12. 

Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, 

бр. 18/2015 и 5.1./2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

I 

 

На основу Уговора о коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање изградње и 

реконструкције водних објеката у јавној својини, закљученог између Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број: 104-401-

1872/2016-04 од 22.04.2016. године (наш број: 016-30/2016-V од 22.04.2016.) и Решења 
Покрајинског секретаријата  број:104-401-1872/2016-04-1 од 16.05.2016. (наш број: 016-30/2016-V 

од 31.05.2016.), отвара се апропријација у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-
Општинска управа, Програм 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, Пројекат:0601-П11 –Изградња 
градске водоводне мреже у насељу Бачка Топола, функција 160, извор финансирања 07, 

економска класификација 511, позиција 98.3.-Зграде и грађевински објекти, са планираним 

износом од 14.167.204,00 динара. 
 

II 

 

 Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ капиталних  наменских 
трансфера, у ужем смислу,  од АПВ (конто:733252)  увећава се за износ од 14.167.204.00 динара, те 

уместо 0,00 динара, износи 14.167.204,00 динара, са извором финансирања 07. 

 

III 

 

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

даваоцем средстава. 

 

IV 
 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-11/2016-III-3 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 25.05.2016. 

Бачка Топола 
  

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

дана 25.05.2016. године 

  Председник 

 општине Бачка Топола 

   Кишлиндер Габор, с.р. 

142. 

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 и 103/2015) и члана 

12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 18/2015 и 5.1./2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 
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РЕШЕЊЕ 
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 
 

На основу Уговора о коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање изградње и 

реконструкције водних објеката у јавној својини, закљученог између Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број: 104-401-1872-

1/2016-04 од 22.04.2016. године (наш број: 016-31/2016-V од 22.04.2016.) и Решења Покрајинског 
секретаријата  број:104-401-1872-1/2016-04-1 од 16.05.2016. (наш број: 016-31/2016-V од 

31.05.2016.), отвара се апропријација у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-
Општинска управа, Програм 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, Пројекат:0601-П10 –Замена 
старих водоводних цеви у Старој Моравици, функција 160, извор финансирања 07, економска 

класификација 511, позиција 98.2.-Зграде и грађевински објекти, са планираним износом од 

4.462.080,00 динара. 

II 
 

 Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ капиталних  наменских 
трансфера, у ужем смислу,  од АПВ (конто:733252)  увећава се за износ од 4.462.080.00 динара, те 

уместо 14.167.204,00 динара, износи 18.629.284,00 динара, са извором финансирања 07. 

 

III 
 

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

даваоцем средстава. 

IV 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-11/2016-III-4 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 25.05.2016. 

Бачка Топола 

  

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

дана 25.05.2016. године 

  Председник 

 општине Бачка Топола 

   Кишлиндер Габор, с.р. 

 

143. 

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 и 103/2015) и члана 

12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 18/2015 и 5.1./2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

I 

 

На основу Уговора о коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање изградње и 

реконструкције водних објеката у јавној својини, закљученог између Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број: 104-401-

1919/2016-04 од 22.04.2016. године (наш број: 016-33/2016-V од 22.04.2016.) и Решења 
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Покрајинског секретаријата  број:104-401-1919/2016-04-1 од 16.05.2016. (наш број: 016-33/2016-V 

од 31.05.2016.), отвара (повећава) се апропријација у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, 
Глава 4.1.-Општинска управа, Програм 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, Пројекат:0601-П4 –
Капитално одржавање и реконструкција водоводне мреже у насељу  Ново Орахово, функција 

160, извор финансирања 07, економска класификација 511, позиција 94.-Зграде и грађевински 
објекти, са планираним износом од 4.285.716,00 динара. 

 

II 

 

 Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ капиталних  наменских 
трансфера, у ужем смислу,  од АПВ (конто:733252)  увећава се за износ од 4.285.716.00 динара, те 

уместо 18.629.284,00 динара, износи 22.915.000,00 динара, са извором финансирања 07. 

 

III 

 

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

даваоцем средстава. 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-11/2016-III-5 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 25.05.2016. 

Бачка Топола 

  

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

дана 25.05.2016. године 

  Председник 

 општине Бачка Топола 

   Кишлиндер Габор, с.р. 

144. 

 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 и 103/2015) и члана 

12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 18/2015 и 5.1./2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

I 

 

На основу Уговора о сарадњи на релацији помоћи за стварање и побољшање услова 

становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне 

помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми, закљученог између Комесаријата за 
избеглице и миграцију Републике Србије и Општине Бачка Топола, број: 9-9/167 од 24.05.2016. 

године (наш број: 561-5/2016-II од 23.05.2016.), отвара (повећава) се апропријација у оквиру Раздела 
4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15-ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА, Програмска активност:0602-0001–Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 130, извор финансирања 07, економска класификација 472, позиција 

40.-Накнаде за становање и живот породичних домаћинстава избеглица, са планираним износом 

од 3.750.000,00 динара. 
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II 

 Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ текућих  наменских трансфера, 
у ужем смислу,  од РС (конто:733154)  увећава се за износ од 3.750.000.00 динара, те уместо  0,00 

динара, износи 3.750.000,00 динара, са извором финансирања 07. 

 

III 

 

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

даваоцем средстава. 
IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-11/2016-III-6 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 31.05.2016. 

Бачка Топола 

  

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

дана 31.05.2016. године 

  Председник 

 општине Бачка Топола 

   Кишлиндер Габор, с.р. 

145. 

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 и 103/2015) и члана 

12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 18/2015 и 5.1./2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

I 

 

На основу Уговора о додели новчаних средстава, закљученог између Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Општине Бачка Топола и Месне заједнице Пачир,  број: 128-90-400/2016 од 27.04.2016. године 

(наш број: 090-2/2016-V од 19.05.2016. број МЗ: 161/16 од 09.05.2016.), отвара се апропријација у 

оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.9.-Месне заједнице, Глава 4.9.9.-Месна 

заједница Пачир, Програм 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска активност :0602-002 –
Месне заједнице, функција 160, извор финансирања 07, економска класификација 424, позиција 

480.1.-Специјализоване услуге, са планираним износом од 140.000,00 динара. 

 

II 

 

 Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ текућих  наменских трансфера, 
у ужем смислу,  од АПВ (конто:733156)  увећава се за износ од 140.000.00 динара, те уместо 

7.517.919,00 динара, износи 7.657.919,00 динара, са извором финансирања 07.  

 

III 

 

 Дозначена средства из члана I овог Решења, употребиће се за израду вишејезичних табли у 

Пачиру, сходно закљученом уговору са даваоцем средстава. 
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IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-11/2016-III-7 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 17.06.2016. 

Бачка Топола 

  

 

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

дана 17.06.2016. године 

  Председник 

 општине Бачка Топола 

   Кишлиндер Габор, с.р. 

 

 

146. 

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 и 103/2015) и члана 

12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 18/2015, 5.1./2016 и 10/2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

I 

 

На основуОдлуке Управе за капитална улагања А. П. Војводине о додели средстава по 

јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите 

вода, број: 136-401-518/2015-01/6  од  07.04.2015. године и Уговора, закљученог између Управе за 
капитална улагања А. П. Војводине и Општине  Бачка Топола, број: 136-401-801/2015-01/1  од 

11.05.2015. године (наш број:016-14/2015-V  од 13.05.2015. године), отвара се апропријација у 

Разделу 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ, Пројекат: 0601-П2—Реконструкција водоводне мреже у Карађорђеву, функција 610, 

економска класификација 511,  извор финансирања 07, позиција 92.1.-Зграде и грађевински 
објекти (Реконструкција и изградња водоводне мреже у насељу Карађорђево) са планираним 

износом од  5.326.359,44 динара. 

 
II 

 

 Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ  Капиталних наменских 
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за 

5.326.359,44 динара, те уместо 25.315.000,00  динара, износи  30.641.359,44 динара. 

 

III 

 

 Новчана срeдствa из члaнa I oвoг Рeшeњa, након спроведеног поступка јавне набавке, биће 

усмeрена у кoрист извођача радова, и упoтрeбићe сe зa Уговором прeдвиђeнe нaмeнe. 
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IV 
 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДОНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                         Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                         Општинске управе            

Одељење за финансије                                                                               Седлар Петер, с.р.                                                  

Број:400-11/2016-III-8                                                                                                                                                                    

Дана:15.07.2017. 

Бачка Топола 

 

   Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације  

дана 15.07.2016. године. 

                                                                                                                       Председник 

                                                                                                              општине Бачка Топола 
                                                                                                                   Кишлиндер Габор, с.р. 

 

147. 

 На основу члана 16-19. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник 

РС“, бр. 43/2011 и 123/2014), члана 5. став 4. 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 и 

103/2015)  члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 

1/2009), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 

бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 12/2014) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015 и 5.1/2016) Председник општине Бачка 

Топола, дана 18.07.2016. године донео је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 
У ПЕРИОДУ ОД 02.05. ДО 31.12. 2016. ГОДИНИ 

 

I 
 

 Политичким субјектима, који имају одборнике у Скупштини општине Бачка Топола 

додељују се средства из јавних извора у укупном износу од 427.200,00 динара, односно месечно 

53.400,00 динара за финансирање њиховог редовног рада у периоду од 02.05. до 31.12. 2016. године. 

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

Бачка Топола за 2016. годину, у оквиру Раздела 1-Скупштина Општине, Програм 15-Локална 

самоуправа. Програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска 

класификација 481, извор финансирања 01, позиција 8.-Дотације невладиним организацијама-

политичким странкама. 
 

 

II 
 

 

 Укупна средства за период од 02.05. до 31.12.2016. године, наведена у тачци I. став 1. овог 

решања, политичким субјектима распоређују се у складу са чланом 17. став 2. и 3. Закона о 

финансирању политичких активности (у даљем тексту: Закон) према следећем: 
______________________________________________________________________________ 

Назив политичких субјеката                            Укупан износ за период           Месечни износ 

                                                                              од 02.05. до 31.12.2016. 

______________________________________________________________________________ 

Савез Војвођанских Мађара                                    122.648,00                              15.331,00 

Демократска Странка Војвођанских Мађара           18.328,00                                2.291,00 

Српска Напредна Странка                                       115.344,00                              14.418,00 
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Социјалистичка Партија Србије                                42.720,00                                5.340,00 

Савез грађана „Цивил“                                               46.992,00                                5.874,00 

Лига Социјалдемократа Војводине                           38.448,00                                4.806,00 

Демократска Заједница Војвођанских Мађара        42.720,00                                5.340,00 

______________________________________________________________________________ 

УКУПНО:                                                                  427.200,00                              53.400,00 

 

 

III 

 

 Месечни износи средстава, наведени у тачци  II овог решења дозначују се политичким 

субјектима на следеће текуће рачуне: 

 Назив политичке странке:                  Број рачуна: 

1. Савез Војвођанских Мађара              840-13648763-61 

2. Демократска Странка Војвођанских Мађара 330-10000884-22 

3. Српска Напредна Странка 840-17594763-38 

4. Социјалистичка Партија Србије 840-14106763-66 

5. Савез грађана „Цивил“ 840-16155763-53 

6. Лига Социјалдемократа Војводине 840-7653763-97 

7. Демократска Заједница Војвођанских Мађара 840-16201763-84 

 

IV 

 

          Сходно члану 19. Закона,  политички субјекти су дужни, да средства из тачке II овог решења 

користе за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта, односно за:  

 -рад са бирачима и чланством,  

-трошкове промоције, рекламног материјала и публикација,  

-трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну сарадњу,  

-трошкове зарада и накнада запослених,  

-комуналне трошкове, као и  

-трошкове за друге сличне активности,  
 

а најмање 5% укупних средстава, добијених за редован рад на годишњем нивоу, за:  
 

 -стручно усавршавање и оспособљавање,  

-међународну сарадњу и  

-рад са чланством. 

V 
 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе, да политичким субјектима изврши 

пренос средстава до 10-ог у месецу за претходни месец. 

 

VI 
 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о распоређивању средстава за 

финансирање политичких странака у 2016. години, број: 4-4/2015-III („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 1/2016). 

VII 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 02.05.2016. године и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА            

Број:4-27/2016-III Председник 

Дана:18.07.2016.          општине Бачка Топола 

Бачка Топола           Кишлиндер Габор, с.р. 
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148. 

 На основу члана 61. став 7.  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 и 

103/2015) и члана 25. став 3.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину (“Службени 

лист општине Бачка Топола”, бр. 18/2015, 5/2016 и 10/2016 ), начелник Општинске управе Бачка 

Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

 

 Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 18. 

Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину у  Разделу 4.- ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15: ЛИКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска 

активност: 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор 

финансирања 01: 

 

 -на позицији 44.-Машине и опрема, економска класификација 512, износ од 2.000.000,00 

динара умањује  се за износ од 10.000,00 динара, те износи  1.990.000,00 динара, 

 -на позицији 45.-Остала основна средства, економска класификација 515, износ од 

500.000,00 динара  увећава  се за износ од 10.000,00 динара, те износи  510.000,00 динара. 

 

II 

 

 Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем 

средстава недовољног обима у оквиру позиције 45 (за набавку обавезних софтвера). 

 

III 

 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије. 

 

IV 

 

 Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДОНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                      Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                         Општинске управе                                                                                              

Број: 400-24/2016-III-1                                                                                Седлар Петер,с.р.                                                  

Дана: 27.07.2016. 

Бачка Топола 

 

 Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације  

дана 27.07.2016. године. 

                                                                                                                       Председник 

                                                                                                              општине Бачка Топола 
                                                                                                                Кишлиндер Габор, с.р. 
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149. 

 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 и 103/2015 

), члана 10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 

 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 

програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 

функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска 
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од  100.000,00 динара на име 

финансирања таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода. 

  

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 4.1.–Општинска управа, , Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска 

активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 482, позиција 41-Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом (регистрација возила, административне и судске 
таксе), износ од 100.000,00  динара, 

  

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  

 

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 општине-                                                                                   Председник 

Број: 400-13/2016-III-2                                                                           општине Бачка Топола 

Дана:10.08.2016.                                                                                         Кишлиндер Габор, с.р.  

Бачка Топола 

 

150. 

 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 и 103/2015 

), члана 10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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I 

 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 

програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 

функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска 
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од  85.000,00 динара на име мање 

планираних трошкова специјализованих услуга код ПУ Бамби и услуга по уговору код Библиотеке 

„Јухас Ержебет“. 

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА: 

- Глава 4.3.–ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, Програм 8: 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ, програмска активност : Функционисање предшколских 

установа, функција 911, извор финансирања 01, економска класификација 424, позиција 193-
Специјализоване услуге износ од 50.000,00  динара, 

- Глава 4.6.–УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И РЕЛИГИЈА, Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, 

програмска активност : Функционисање локалних установа културе, функција 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 423, позиција 250-Услуге по уговору износ од 

35.000,00  динара. 
  

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 
 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  

 

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 општине-                                                                                   Председник 

Број: 400-13/2016-III-3                                                                           општине Бачка Топола 

Дана:10.08.2016.                                                                                         Кишлиндер Габор, с.р. 

Бачка Топола 

 

151. 

 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 и 103/2015), 

члана 10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 

програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
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функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска 
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од  50.000,00 динара на име 

финансирања дана села „Мала Госпојина“ у Његошеву . 
  

II 
 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 3.-ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска активност : Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, функција 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 423, позиција 22-Трошкови одржавања дана села – трошкови МЗ, износ од 

50.000,00  динара. 
  

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 
 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
 

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 општине-                                                                                   Председник 

Број: 400-13/2016-III-4                                                                           општине Бачка Топола 

Дана:15.08.2016.                                                                                      Кишлиндер Габор, с.р.  

Бачка Топола 

152. 

На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 107/2012) и члана  71. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

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

Бачка Топола, на седници одржаној дана 16.08.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Општинског савета за управљање миграцијама 
 

I 

 

Ради обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама образује се 

Општински савет за управљање миграцијама општине Бачка Топола (у даљем тексту : Савет) у 

саставу : 

1. Кишлиндер Габор – председник 

2. Мила Косановић – члан 

3. Келеман Вукашин – члан 

4. Данијела Јеремић – члан 

5. Холовић Габор – члан 

6. Кабић Јелена – члан 

7. Миле Павлица - члан  

8. Фаркаш Армин  - члан и 

9. Ковач Ласло 

II 

Задатак Савета је да обавља послове који се односе на : праћење и извештавање Комесеријата 

о миграцијама на територији општине Бачка Топола; предлагање програма, мера и планова 
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активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама на територији општине и 

друге послове у области управљања миграцијама у складу са законом. 

 

III 

 

Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Општинска управа. 

 

IV 
 

За учешће у раду Савета, чланови Савета имају право на накнаду у складу са важећим 

прописима који се примењују на чланове радних тела Скупштине општине. 

 

V 

Овим Решењем се ставља ван снаге Решење о образовању Општинског савета за управљање 

миграцијама („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2013, 5/2013) и бр.02-9/2015-V од 

31.01.2015. 

VI 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

Број : 02-87/2016 

Дана: 16.08.2016. 

Бачка Топола                                                                               Председник Општине 

                                                                                                     Кишлиндер Габор,с.р. 

153. 

На основу 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. став 5 Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 4/2010) Општинско веће 

општине Бачка Топола дана 27.08.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

I 

 

 Образује се Комисија за грађевинско земљиште (у даљем тексту: Комисија) у следећем 

саставу: 

    

1. Кишкарољ Золтан - за председника, 

2. Јерковић Дејан  – за члана  

3. Пашти Роберт  -  за члана. 

 

II 

 

            Задатак Комисије је да Општинском већу општине Бачка Топола достави предлог за 

утврђивање почетне цене ради отуђења, односно износа закупнине ради давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини ради изградње објеката у складу са законским и подзаконским 

прописима, као и Одлуком о грађевинском земљишту и другим актима. 

 



Број 12. 6.10.2016. СТРАНА   901. OLDAL 2016.10.6. 12. szám 

  
 

 

III 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Председник Општине 

Број:02-96/2016-V Габор Кишлиндер, с.р.  

Дана: 27.08.2016.   

 

154. 

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

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

129/2007), члана 16. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Сл. Лист општине 

Бачка Топола“, бр. 18/2015, 5.1./2016 и 10/2016) и члана 71. Статута општине Бачка Топола („Сл. 

Лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009,  6/2010, 9/2012 и 12/2014),  Општинско веће 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 27.09.2016. године донело је 

 
П Р О Г Р А М 

 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У САОБРАЋАЈУ 

 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2016. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених 

од новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2016. години, као и неутрошених средстава, 
остварених по истом основу у претходној години. 

 
Члан 2. 

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

су Одлуком о буџету општине Бачка Топола  за 2016. годину у укупном износу од  2.700.000,00 

динара (извор финансирања 01).  
Члан 3. 

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

прекршаје у саобраћају у 2015. години у укупном износу од 290.190,00 динара (извор финансирања 
13),  која су остала на рачуну буџета. 

 
Члан 4. 

 

Средства за реализацију Програма у укупно планираном износу од  2.990.190,00 динара 

користиће се у оквиру Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину 

планираних у Разделу 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15-

Локална самоуправа, Пројекат: 0602-П1, функција 360, за следеће намене: 
 

-Са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима за покриће дела трошкова 

хоризонталне и вертикалне сигнализације, економска класификација 425, позиција 56.- 
Услуге по уговору-Саобраћајна сигнализација,  у укупном износу од  1.495.095,00 
динара, према следећој структури извора финансира: 

1.350.000,00 динара из извора 01, 
   145.095,00 динара из извора 13; 

-За покриће трошкова рада Координационог тела, економска класификација 423,  позиција  

 

57.-Услуге по уговору-Савет за безбедност, у укупном  износу од  150.000,00 динара, са 

извором  финансирања 01; 
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-За унапређење саобраћајног васпитања и образовања, економска класификација 463, 

позиција 57.1.-Текући трансфери за саобраћајно васпитање и образовање, у укупном  

износу од  100.000,00 динара, са  извором финансирања 01; 

-За техничко опремање јединица саобраћајне полиције при Полицијској станици у Бачкој 

Тополи, које контролишу и регулишу саобраћај на путевима,  економска класификација 512, 

позиција 58.-Машине и опрема, у укупном  износу од  1.245.095,00 динара, према следећој 

структури извора финансирања: 
1.100.000,00 динара из извора 01, 

     145.095,00 динара из извора 13. 
 

Члан 5. 
 

 Доношењем овог Програма, престаје да важи Програм коришћења средстава од новчаних 

казни за прекршаје у саобраћају општине Бачка Топола у 2016. години, број:344-8/2016-III 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 2/2016). 
 

Члан 6. 
 

Програм се објављује у Службеном листу општине Бачка Топола. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                             

Број: 344-33/2016-III                                                                                                                                                                                                

Дана: 27.09.2016. година   Председник Општине                                                                              

Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 

 

155. 

На основу 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. став 5 Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 4/2010) Општинско веће 

општине Бачка Топола дана 27.09. 2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

I 

 

У Решењу о образовању Комисија за грађевинско земљиште које је донео председник општине 

дана 27.08.2016. године под бројем 02-96/2016-V у тачки I под редним бројем 2. уместо текста: „ 

Јерковић Дејан– за члана „ треба да стоји следећи текст: „ Радомир Кузмановић – за члана“.  

 

II             

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Председник Општине 

Број:02-153/2016-V Габор Кишлиндер, с.р.  

Дана: 27.09.2016.   

Бачка Топола 
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Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 

   

93. Извештај о додели мандата одборницима Скупштине општине Бачка Топола 835 

   

94. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине 

Бачка Топола 836 
   

95. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине 

Бачка Топола 836 

   

96. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине 

Бачка Топола 

837 

   

97. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 837 

   

98. Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини 

које се налази на територији општине Бачка Топола 

856 

   

99. Одлука о измени Одлуке о јавном превозу путника на територији општине 

Бачка Топола 

858 

   

100. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

859 

   

101. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

859 

   

102. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка 

Топола 

860 

   

103. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка 

Топола 

861 

   

104. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља 

„Др. Јанош Хаџи“ Бачка Топола 

861 

   

105. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља 

„Др. Јанош Хаџи“ Бачка Топола 

862 

   

106. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома 

здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка Топола 

863 

   

107. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома 

здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка Топола 

863 

   

108. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 

864 
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Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 

   

109. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 

865 

   

110. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 

865 

   

111. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 

866 

   

112. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Библиотеке 

Ержебет Јухас“ у Бачкој Тополи 

866 

   

113. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Библиотеке 

Ержебет Јухас“ у Бачкој Тополи 

867 

   

114. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „Библиотеке 

Ержебет Јухас“ у Бачкој Тополи 

868 

   

115. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Библиотеке 

Ержебет Јухас“ у Бачкој Тополи 

868 

   

116. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „Дома 

културе општине Бачка Топола“ 

869 

   

117. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Дома 

културе општине Бачка Топола“ 

869 

   

118. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Дома 

културе општине Бачка Топола“ 

870 

   

119. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Дома 

културе општине Бачка Топола“ 

871 

   

120. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  установе – 

Музеј општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma 

871 

   

121. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора  установе – 

Музеј општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma 

872 

   

122. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора  установе – 

Музеј општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma 

872 

   

123. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора  установе – 

Музеј општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma 

873 

   

124. Решење о разрешењу чланова Упраног одбора предшколске усанове за децу 

„Бамби“ Бачка Топола 

874 

   

125. Решење о именовању чланова Упраног одбора предшколске усанове за децу 

„Бамби“ Бачка Топола 

875 
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Редни 

број 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Страна 

   

126. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора предшколске усанове за 

децу „Бамби“ Бачка Топола 

 875 

   

127. Решење о именовању чланова Надзорног одбора предшколске усанове за 

децу „Бамби“ Бачка Топола 

875 

   

128. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола 

876 

   

129. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола 

877 

   

130. Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Бачка Топола 

877 

   

131. Закључак о потврђивању предлога Комисије за избор и именовања за измену 

Закључка о именовању председника и чланова Комисије за вођење поступка 

и доношење решења по захтеву за враћање земљишт и њихових заменика 

879 

   

132. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка утврђивања и 

промене назива улица, тргова и других делова насељених места на 

територији општине Бачка Топола и именовању њених чланова 

880 

   

133. Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе признања 

„Про Урбе“ 

881 

   

134. Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Бачка Топола 

881 

   

135. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

883 

   

136. Решење о образовању Комисије за израду предлога  Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Бачка Топола за 2017. годину 

884 

   

137. Решење о избору председника и чланова Савета за младе у општини Бачка 

Топола 

885 

   

138. Решење о избору председника и чланова Савета за равноправност полова у 

општини Бачка Топола 

886 

   

139. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 887 

   

140. Решење о отварању апропријације 888 

   

141. Решење о отварању апропријације 889 

   

142. Решење о отварању апропријације 889 

   

143. Решење о отварању апропријације 890 

   

144. Решење о отварању апропријације 891 



Број 12. 6.10.2016. СТРАНА   906. OLDAL 2016.10.6. 12. szám 

  
 

 

  

  

 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2016. годину износи 

  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 

Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 

145. Решење о отварању апропријације 892 

   

146. Решење о отварању апропријације 893 

   

147. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у периоду од 02.05. до 31.12.2016. години 

894 

   

148. Решење о промени апропријације 896 

   

149. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 897 

   

150. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 897 

   

151. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 898 

   

152. Решење о образовању Општинског савета за управљање миграцијама 899 

   

153. Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште 900 

   

154. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају 

општине Бачка Топола у 2016. години 

901 

   

155. Решење о измени Решења о образовању Комисије за грађевинско земљиште 902 

   


