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 На основу члана 30., 79 и 86. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

9/2002) и члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 

6/2002, 10/2002 и 12/2002)  Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 24. јула 2003. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе које се плаћају за коришћење права, 

предмета и услуга на територији општине Бачка Топола и утврђује се њихова висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања. 
 

Члан 2. 

 

 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 

2. држање средстава за  игру ("забавне игре"); 

3. приређивање музичког програма у угоститељским објектима; 

4. коришћење рекламних паноа; 

5. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила; 

6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења; 

7. коришћење обале у пословне сврхе и било које друге сврхе; 

8. истицање фирме на пословном простору; 

9. истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторијама које припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, 

бандере и сл.); 

10. коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија 

11. држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води; 

12. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина; 

13. заузеће јавне површине грађевинским материјалом. 

 

Члан 3. 
 

 Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 

Члан 4. 
 

 Таксена обавеза почиње даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 5. 
 

 Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица 

локалне самоуправе. 

 



Број 5.  24.07.2003. СТРАНА   . .  OLDAL 2003. 07.24.  5. szám 

 

 64.  

 

 

Члан 6. 

 

 Фирмом у смислу ове Одлуке сматра се сваки истакнути назив или име које упућује на то 

да правно или физичко лице обавља одређену делатност. 

 Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, 

такса се плаћа само за једну фирму. 

 За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 

 

Члан 7. 

 

 Локалне комуналне таксе из члана 2. тачке 1. до 7. и 14. утврђују се у дневном износу, а 

тачке од 8. до 13. утврђују се у годишњем износу. 

 

Члан 8. 

 

 Висина, олакшице, рокови и начин плаћања уређених локалних комуналних такса 

утврђују се Таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

 

 Локална комунална такса плаћа се у готовом новцу или налогом за пренос. 

 Локалне комуналне таксе по свим тарифним бројевима уплаћују се на прописане рачуне 

према Плану рачуна за уплату јавних прихода и представљају приход буџета општине. 

 

Члан 10. 

 

 Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00 односно од 500,00 до 5.000,00 динара казниће 

се за прекршај  

1. предузеће, друго правно лице или власник угоститељског објекта који приређује 

музичке програме у угоститељском објекту без одобрења и плаћене таксе из 

тарифног броја 3. 

2. правно и физичко лице које користи обалу у пословне сврхе без одобрења и 

уплаћене таксе из тарифног броја 7. 

3. физичко лице-држалац пса које при вакцинацији пса не плати таксу из тарифног 

броја 13., 

4. организација која врши вакцинацију пса ако не поднесе пријаву против власника 

пса који одбије да плати прописану таксу из тарифног броја 13. 

 

Члан 11. 
 

 Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00 динара односно од 500,00 до 5.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно или физичко лице које користи простор на јавним површинама или 

испред пословне просторије у пословне сврхе без дозволе и уплаћене таксе из тарифног броја 1. 

Таксене тарифе ове Одлуке. 

 

Члан 12. 
 

 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши општински комунални 

инспектор. 

 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да изриче и 

наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје из члана 10. и 11. у износу од 500,00 динара. 

 

Члан 13. 

 

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

Бачка Топола", с тим да се тарифни бројеви 8., 9. и 10. примењују од 1.01.2004.године. 
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Члан 14. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 3/95, 1/96, 3/96, 6/96, 1/97, 3/97, 5/98, 

17/2000,  11/2001 и 1/2003). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 434-9/2003-IV Председник 

Дана: 24. јула 2003.  Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  

 

 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА УЗ  

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 Тарифни број 1. 

 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе утврђује се такса сразмерно времену коришћења и то дневном износу од сваког 

целог и започетог квадратног метра запремљеног простора и то: 

 

1. За коришћење простора испред пословних просторија у пословне сврхе у дневном 

износу по сваком целом или започетом квадратном метру запремљеног простора: 

- до 10м² простора  4,50 дин. 

- за сваки м² преко 10м²  3,00 дин. 

 

2. За коришћење простора за рингишпиле, стрелишта, луна-паркове и друге забавне игре: 

- по 1м² дневно 20,00 дин. 

  

3. За уређаје за сладолед, кремове, безалкохолна пића и сл: : 

- по сваком м² запремљене површине дневно 10,00 дин. 

  

4. Ако се запремање простора врши киосцима:  

- за 1м² запремљеног простора 3,00 дин. 

 

5. За запремање простора на било који други начин по овом тарифном броју, такса се 

плаћа за запремљене површине у дневном износу: 

- за 1м² запремљеног простора  2,00 дин. 

 

Напомена: 

1. Лице које намерава користити простор на јавним површинама или испред своје 

пословне просторије у пословне сврхе, дужно је пре коришћења прибавити дозволу за коришћење 

јавних површина или слободних површина и уплатити утврђену таксу у корист прописаног 

рачуна за уплату Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама 

 Коришћење простора из претходног става без дозволе и уплаћене таксе јесте прекршај 

кажњив овом одлуком. 

2. Утврђивање и наплату таксе из овог тариф. броја, врши Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште, путеве  и  изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола 

 Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно 

предузетништво и имовинско-правне послове не може издати дозволу за коришћење јавних и 

слободних површина ако корисник претходно не уплати таксу из овог тарифног броја. 
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Тарифни број 2. 

 

 Комунална такса за држање средстава за игру утврђује се у дневном износу по комаду и 

то:   

1. За билијар по једном столу 10,00 дин. 

2. За томболу 20,00 дин. 

3. За остале апарате и средства за игру по 1 апарату  10,00 дин. 

4. За аутомате и апарате за игре на срећу по 1 апарате 20,00 дин. 

 

Напомена: 

 1. Утврђивање и наплату ове таксе врши  Оделење за грађевинарство, стамбено-

комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове

 Ова такса плаћа се квартално. 

 

Тарифни број 3. 

 

 За приређивање музичких програма у угоститељским објектима плаћа се такса у дневном 

износу и то: 

1. Хотели и мотели 1.200,00 дин. 

2. Остали угоститељски објекти 

- у граду и поред магистралних путева 800,00 дин. 

- у насељеним местима општине  600,00 дин. 
  
 

Напомена:  

1. Таксу из овог тариф. броја плаћају предузећа, самостални угоститељи и други 

приређивачи музичког програма у угоститељским објектима при добијању одобрења од 

надлежног општинског органа. 

 2. Лице које намерава приређивати музичке програме у угоститељским објектима дужно 

је пре приређивања програма прибавити одобрење из тачке 1. и уплатити утврђену таксу из овог 

тарифног броја. 

 Приређивање музичког програма из претходног става без прибављања одобрења и 

плаћене таксе, јесте прекршај кажњив овом одлуком. 

 3. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши  Оделење за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 

послове. 

 Орган из претходног става не може издати одобрење за приређивање музичких програма 

у угоститељским објектима ако се предходно не плати такса из овог тарифног броја. 

 Такса из овог тарифног броја за случајеве приређивања музичких програма без одобрења 

наплаћује се на лицу места. Наплату ове таксе врши овлашћени радник органа управе. 
  

Тарифни број 4. 

  

За коришћење рекламних паноа утврђује се такса сразмерно времену коришћења у 

дневном износу и то: 

- за 1 м
2
 дневно по комаду 10,00 дин. 

 

Напомена: 

1. Утврђивање и наплату ове комуналне таксе врши Оделење за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 

послове код издавања одобрења за постављање рекламних паноа.  

Ослобађања: 

Од плаћања ове таксе ослобађају се културно-образовне, спортске, хуманитарне и 

еколошке организације. 
 

 
 

 



Број 5.  24.07.2003. СТРАНА   . .  OLDAL 2003. 07.24.  5. szám 

 

 67.  

 

 

 

 Тарифни број 5. 
 

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима локална комунална такса утврђује се сразмерно времену 

коришћења у току дана и то: 

1. За  паркирање друмских моторних возила 20,00 дин/час 

 

2. За паркирање прикључних возила 30,00 дин/час 

 
 

Напомена: 

1. Таксу по овом тарифном броју плаћа власник односно лице које управља возилом 

2. Наплата таксе врши   Општинска управа Бачка Топола. 

3. Наплата локалне комуналне таксе по овом тарифном броју врши се у времену од 8,00 -

16,00 часова. 

 

Ослобађања: 

 Такса из овог тарифног броја, поред возила субјеката из члана 5. ове Одлуке; не плаћа се 

за возила хитне медицинске службе и за возила која користе инвалиди за своје потребе. 
 

Тарифни број 6. 

  

 Локална комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање 

шатора и друге облике привременог коришћења утврђује се сразмерно времену коришћења и то 

за сваки 1м² заузете површине 

- дневно  15,00 дин. 

 
 

Напомена: 

 1. Такса се плаћа приликом издавања одобрења за коришћење слободних површина. 

Утврђивање и наплату таксе врши орган локане управе, који издаје одобрења за камповање, 

постављање шатора и друге облике привременог коришћења. 

 2. За случајеве коришћења слободних површина из овог тариф. броја, без прибављеног 

одобрења, наплату таксе врши надлежни орган на лицу места, у висини троструког износа 

утврђене таксе. 
 

Ослобађања: 

 Од плаћања ове таксе ослобођени су школске и културне установе и цивилне 

организације које се дотирају из буџета општине. 

 

Тарифни број 7. 

  

 Локална комунална такса за коришћење обале језера у пословне сврхе утврђује се 

сразмерно времену коришћења за сваки 1м² заузете површине. 

- дневно  20,00 дин. 

 
Напомена: 

 1. Такса се плаћа приликом издавања одобрења за коришћење обале језера у пословне 

сврхе. 

 Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове на основу 

издатог одобрења из претходног става. 

 2. Лице које намерава користити обалу језера у пословне сврхе дужно је пре коришћења 

прибавити одобрење из тачке 1 и уплатити утврђену таксу из овог тариф. броја. 

 Коришћење обале из претходног става без одобрења и плаћене таксе јесте прекршај 

кажњив овом одлуком. 
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Тарифни број 8.  

 

 Комунална такса за истицање фирми на пословним просторијама утврђује се у годишњем 

износу и то: 

 

1. Предузећа, правна лица у области пројектовања,  

преноса и дистрибуције електричне енергије, банака 

заједнице осигурања и других финансијских органи- 

зација, ПТТ, продаја нафтних деривата, комуналне 

области и саобраћаја 

 17.000,00 дин. 

 

2. Предузећа, правна лица у области туризма,  

угоститељства и трговине  7.500,00 дин. 

 

3. Предузећа, правна лица у области пољопривреде, 

индустрије, грађевинарства и занатства 3.500,00 дин. 

 

4. Издвојене организационе јединице, стоваришта, 

магацини, складишта, откупна места, сервиси, про- 

даја на велико, погони и фабрике, киосци и друге 

пословне јединице 2.250,00 дин. 

 

5. Агенције, услуге посредовања, интелектуалне 

услуге, адвокатске услуге, представништва и  

заступништва   4.000,00 дин. 

 

6. Самосталне радње 

- у граду 2.250,00 дин. 

- у насељеном месту 1.200,00 дин. 

 

7. Продавнице за продају срећака, листића, спортске 

прогнозе, лото и друге игре на срећу 7.000,00 дин. 

 

8. Аутопревозници   

- до 15 тона носивости 1.350,00 дин. 

- преко 15 тона носивости 2.500,00 дин. 

 

9. За остале обвезнике таксе по овом тарифном броју 

утврђују се у годишњем износу од: 3.000,00 дин 

 
Напомена: 

1. Таксена обавеза настаје регистрацијом делатности. 

Уколико је регистрација извршена у другом полугођу плаћа се одговарајући износ таксе 

умањен за 50%.  

2. Утврђивање и наплату таксе врши Пореска управа регионални центар Нови Сад 

филијала Бачка Топола. 

3. Од наплате таксе под овим тарифним бројем ослобађају се установе, институције и 

предузећа чији је оснивач Општина Бачка Топола и предузетници, који отварају нове производне 

погоне, проширују капацитете са повећањем броја радника 2 године од године отварања новог 

погона односно проширења капацитета са повећањем броја радника. 

 Ова такса плаћа се квартално. 
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 Тарифни број 9.  
 

 За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) плаћа се такса годишње 

и то: 

- по 1 м
2
 5.000,00 дин. 

 

Напомена: 

 1. Утврђивање и наплату ове комуналне таксе врши Оделење за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 

послове код издавања одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословног простора. 

 Такса се плаћа годишње. 

 

 Тарифни број 10. 
 

 За коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије плаћа се локална 

комунална такса која се утврђује у годишњем износу и то: 

- за коришћење витрина по 1 м
2
 1.200,00 дин. 

 

 

Напомена: 

 1. Утврђивање и наплату ове таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове код издавања 

одобрења за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије. 

 Такса се плаћа квартално. 

 

Тарифни број 11. 
 

 Локална комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних 

објеката на води, утврђује у годишњем износу: 

 

1. За ресторане, угоститељске и забавне објекте 

 - до 50 м
2
 25.000,00 дин. 

 - преко 50 м
2
 30.000,00 дин. 

 
 

Напомена: 

 1. Утврђивање и наплату ове таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове  код издавања 

одобрења за држање објеката на води из овог тариф. броја. 

 

Тарифни број 12. 

 

 Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина и возила за одржавање комуналне чистоће утврђује се у 

годишњем износу и то: 

 

1. За теретна моторна возила 

- до 3 тоне носивости 1.000,00 дин. 

- од 3 до 8 тона носивости 1.500,00 дин. 

- од 8 до 15 тона носивости 2.000,00 дин. 

- преко 15 тона носивости 6.000,00 дин. 

 

2. Прикључна возила 

- до 8 тона носивости 1.000,00 дин. 

- преко 8 тона носивости 1.500,00 дин. 

 



Број 5.  24.07.2003. СТРАНА   . .  OLDAL 2003. 07.24.  5. szám 

 

 70.  

 

 

 

3. Аутобуси и комбибуси преко 9 седишта 6.500,00 дин. 

 

4. Путнички аутомобили и комби возила 

 - до 900цм³ 500,00 дин. 

 - од 900-1350цм³ 750,00 дин. 

 - од 1350-1800цм³ 1.000,00 дин. 

 - од 1800-2500цм³ 2.500,00 дин. 

 - преко 2500цм³ 3.500,00 дин. 

 

5. Мотоцикли и трицикли -  према радној запремини мотора 

 - до 125цм³ 330,00 дин. 

 - од 125 - 250цм³ 480,00 дин. 

 - од 250 - 500цм³ 750,00 дин. 

  од 500 - 1000цм³ 1.500,00 дин. 

  преко 1000цм³ 1.750,00 дин. 

 

6. Мопеди 180,00 дин. 

 

7. Трактори  

  до 18kW 330,00 дин. 

  преко 18 до 29kW 500,00 дин. 

  преко 29до 46kW 650,00 дин. 

  преко 46kW 970,00 дин. 

 

Тегљачи 

  до 66kW  480,00 дин. 

  преко 66 до 95kW 750,00 дин. 

  преко 95 до 132kW 1.250,00 дин. 

  преко 132 до 177kW 1.750,00 дин. 

  преко 177 kW 2.500,00 дин. 
 

8. Тракторске приколице 220,00 дин. 
 

9. За сва остала моторна и прикључна  

возила која се годишње региструју 800,00 дин. 

 
 

Напомена: 

 1. Утврђивање и наплатау ове таксе врши МУП Секретаријат Суботица ОУП Бачка 

Топола приликом регистрација возила. 

 

 2. У случају објављивања елементарних непогода од стране Извршног одбора не плаћа се 

такса по тарифном броју 12. у вези пољопривредних возила од дана објављивања елементарне 

непогоде до краја календарске године. 

 

3. Од плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја ослобађају се возила чији су 

власници војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 60 или више процената 

телесног оштећења и за возила чији власници имају члана породичног домаћинства коме је 

одређено право на додатак за помоћ и негу другог лица; као и предузетници, који отварају нове 

производне погоне, проширују капацитете са повећањем броја радника 2 године од године 

отварања новог погона односно проширења капацитета са повећањем броја радника. 
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Тарифни број 13. 
 

 За заузеће јавне површине грађевинским материјалом утврђује се локална комунална 

такса сразмерно времену коришћења у дневном износу, и то: 

- по 1 м
2
 10,00 дин. 

 

 

 Напомена: 

 1.  Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом добијања дозволе за коришћење 

јавне површине. 

 2. Лице које намерава да користи простор на јавној површини дужно је пре коришћења 

прибавити дозволу из тачке 1. и уплатити таксу из овог тарифног броја. 

 3. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши  Оделење за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 

послове приликом издавања дозволе за коришћење простора на јавним површинама. 

 4. Орган из тачке 3. не може издати дозволу за коришћење јавне површине ако корисник 

претходно не уплати таксу из овог тарифног броја. 
 

 

66. 

 

 На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник РС", бр. 20/77, 

24/85 и 6/89), члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97 

и 42/98),  члана 33. Статута Општине Бачка Топола. ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 

6/2002, 10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана  24. јула  

2003. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ 

 

I. OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Одлуком o уређењу и одржавању гробља и сахрањивању (у даљем тексту: Одлука), 

утврђују се одредбе о начину уређивања, коришћења и одржавања гробља на подручју општине 

Бачка Топола, начину одржавања реда, мира и чистоће на гробљима, о додељивању гробних 

места, начину покопавања умрлих и евиденцији покопаних, о уређивању и одржавању гробова и 

гробница, о располагању са напуштеним гробљима и гробовима и о другим мерама у вези са 

покопима и ископима умрлих. 

 

Члан 2. 

 

 О уређењу и одржавању гробља у граду Бачка Топола" брине се Јавно предузеће за 

комунално-стамбено грађевинске делатности "Комград" из Бачке Тополе, док се у насељеним 

местима уређивање и одржавање гробља поверава Месним заједницама (у даљем тексту: 

Одржаваоци). 

 О уређењу и одржавању појединих гробова брину се власници гробова и гробница, 

односно корисници гробног места.  

 

Члан 3. 

 

 Гробље се уређује и одржава у складу са урбанистичким и санитарним прописима, као и 

естетским захтевима околине, при чему се посебна пажња води о пијетету према умрлима. 

 Гробље мора бити ограђено и одржавано тако да буде увек чисто и уредно. 
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 На сваком гробљу или у његовој непосредној близини одређује се посебан простор за 

одлагање смећа, остатака венаца и цвећа као и осталих отпадака, и простор за спаљивање старих 

венаца и другог отпадног материјала. 

 

Члан 4. 

 

 Гробље је по правилу отворено грађанима за посету у времену од 6 до 20 часова од 1. 

марта до 15. септембра и од 7 до 17 часова од 16. септембра до краја фебруара. 

 

Члан 5. 

 

 Одржавалац брине се за ред и чистоћу у мртвачници и око ње. 

 Просторије мртвачнице морају се редовно дезинфицирати и очистити након сваког 

погреба. 

 

Члан 6. 

 

 Грађани су дужни да се на гробљу понашају на начин како то одговара месту и 

достојанству гробља. 

 Грађани су дужни да се придржавају налога и упутстава овлашћеног лица Одржаваоца. 

 Деца испод 12 година старости имају право приступа на гробље само уз пратњу одраслих 

лица. 

Члан 7. 

 

 Уређење гробља врши се према Плану уређења које доноси Извршни одбор Скупштине 

општине Бачка Топола на предлог Одржаваоца. 

 

II  САХРАЊИВАЊЕ 

 

Члан 8. 

 

 Покопавање у гробљу врши се у гробницу или гроб. 

 Сахрањивање се врши из мртвачнице гробља. 

 У насељеним местима где у гробљима нису изграђене мртвачница сахрањивање се може 

вршити и од куће односно стана. 

 

Члан 9. 

 

 Одобрење за сахрањивање односно покопавање у одређено гробље, гробницу или гробно 

место издаје Одржавалац, на основу потврде надлежног органа Општинске управе. 

 Без одобрења за покопавање  у одређено гробље, у гробницу или гробно место не може се 

приступити припреми гроба, отварању гробнице, нити преносу умрлог у мртвачницу. 

 Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања 

смрти. 

Члан 10. 

 

 Пренос умрлог у мртвачницу односно у гробље врши Одржавалац. 

 Забрањена је сахрана умрлог без мртвачког сандука. 

 Умрли се мора обући бар у доње рубље или замотати у платно. 

 

Члан 11. 

 

 Мртвачница треба да има потребан број одара. Украшавање одара у мртвачници свећама 

и украсним биљем врши Одржавалац према захтеву породице умрлог, у складу са месним 

обичајима. 
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Члан 12. 

 

 Време покопа одређује породица умрлог, лице или орган који се стара о његовом 

сахрањивању у споразуму са Одржаваоцем, у складу са месним обичајима. 

 Уколико породица умрлог има гробницу, по жељи родбине умрли ће са сахранити у 

гробницу. 

 Уколико је спорно право на коришћење гробнице, Одржавалац може дозволити сахрану у 

одређену гробницу под условом каснијег преноса умрлог на трошак подносиоца захтева, ако се 

накнадно утврди да је захтев за сахрану у одређену гробницу био неоснован. 

 

Члан 13. 

 

 Спроводи умрлих, положених на одар у мртвачници, полазе од мртвачнице до гроба, 

односно гробница.  

 Пренос умрлог до раке, обавља се на специјалном носилу или на рукама. 

 Црквени обреди могу се обављати у мртвачници, у спроводу од мртвачнице до гроба и 

код гроба односно гробнице. 
 

Члан 14. 

 

 Радник Одржаваоца односно месне заједнице мора присуствовати покопу сваког умрлог и 

дужан је ту чињеницу унети у књигу евиденције умрлих одмах после извршене сахране. 

 

Члан 15. 

 

 Умрли се покопавају у гробове у редовима. 

 Покопавање изван редова је забрањено. 

 Лица која желе бити сахрањена као чланови исте породице, једно поред другог, могу уз 

посебну накнаду резервисати гробно место, које мора бити означено у плану гробља. 

 

Члан 16. 

 

 По спуштању умрлог у раку, иста се одмах засипа земљом, а на гробну хумку усађује се 

плоча на којој се означава број гроба. 

 По спуштању умрлог у гробницу, иста се одмах затвара и зазиђује. 

 

III УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА 

 

Члан 17. 

 

 Одржавалац обезбеђује санитарно-хигијенске услове на гробљима. 

 

Члан 18. 

 

 Права и дужности Одржаваоца су: 

 - да води евиденцију о гробовима, гробницама и сахрањенима са потребним подацима, 

 - да предузима на сахрану посмртне остатке умрлих на основу одговарајућих исправа, 

 - да одређује место укопа, 

 - да путем својих радника врши ископ и затрпавање гробова, отварање и затварање 

гробница, као и ексхумацију, 

 - да извршава прописе који се односе на управљање гробљима, 

 - да одржава све уређаје и направе на гробљима под њеном управом, да се брине за ред и 

чистоћу на гробљима и подноси пријаве надлежном органу због кршења одредаба ове Одлуке,  

 - да склапа уговоре о закупу земљишта за гробнице и гробове, 
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 - да надзире одржавање гробова и гробница и опомиње сроднике у случају занемарења 

изгледа гробова и гробница, да даје налоге својим радницима за уређење запуштених гробова и 

гробница, 

 - да врши све друге послове у вези са управљањем и одржавањем гробља. 

 

IV ЕКСХУМАЦИЈА 

 

Члан 19. 

 

 Ексхумација је ископавање посмртних остатака умрлих лица. 

 Приликом ексхумације морају се поштовати обзирни пијетети и потребне санитарне мере. 

 Ексхумацију врши Одржавалац на захтев чланова уже породице или овлашћеног органа 

по службеној дужности. 

 Ископ по захтеву заинтересованих лица ради преноса посмртних остатака у другу 

гробницу или гробље, може се вршити по одобрењу односно решењу Министарства за здравље - 

Одсек санитарне инспекције - Суботица. 

 Заинтересовано лице мора приложити сагласност чланова уже породице односно родбине 

да се ексхумација изврши, као и пристанак овлашћеног лица да се посмртни остаци могу 

сместити у одређену гробницу. 

 Када ексхумацију захтева орган надлежан за покретање кривичног поступка, није 

потребна сагласност чланова уже породице односно родбине умрлог. 

 Ископу мора присуствовати подносилац захтева, санитарни инспектор и овлашћени 

радник Одржаваоца. 

 Трошкове ексхумације сноси лице по чијем се захтеву врши. 

 

V  ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

Члан 20. 

 

 О умрлима који су сахрањени на гробљу као и о гробљима и гробовима води се 

евиденција. 

 Уз евиденцију води се и именик умрлих са ознаком места и где су покопани. 

 О умрлима који су пренети из гробља са територије општине Бачка Топола у гробља на 

територији других општина, води се посебна евиденција. 

 Евиденције води Одржавалац. 

 

Члан 21. 

 

 Евиденција о умрлима, сахрањених на гробљу садржи: 

 - презиме, очево име и име, 

 - дан, месец и годину рођења, 

 - место, општина и република рођења, 

 - занимање, 

 - пребивалиште, 

 - узрок смрти, 

 - дан, месец и година смрти, 

 - дан, месец и година сахране, 

 - број одобрења за покопавање, 

 - примедбе. 

 

Члан 22. 

 

 Гробови за појединачне укопе употребљавају се за укоп само једног умрлог. 

 У дечје гробове сахрањују се умрли до највише 14 година старости. 
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VI  РОК ПОЧИВАЊА 

 

Члан 23. 

 

 Обавезан рок почивања износи 10 година. 

 За време трајања обавезног рока почивања не могу се вршити прекопавања, осим у 

случају преуређења гробља одобреног од стране надлежног органа. 

 

Члан 24. 

 

 Чланови уже породице и наследници закључно са другим наследним редом (родитељи, 

браћа, сестре и њихова деца) имају право да по истеку обавезног рока почивања продуже исти 

сваких 10 година. 

 Гробови за које је истекао обавезан рок односно продужен рок почивања могу се 

прекопавати у циљу преуређења гробља и обезбеђења нових места за гробове и гробнице по 

одлуци Скупштине општине, а на предлог Одржаваоца. 

 Одлука о прекопавању се објављује у дневној штампи и Службеном листу општине Бачка 

Топола, најкасније 6 месеци пре дана одређеног за почетак прекопавања. 

 Заинтересована лица могу о свом трошку уклонити надгорбне споменике и друге 

предмете са гроба. 
 

VII ГРОБНИЦЕ 
 

Члан 25. 
 

 Гробови и гробнице имају димензије које су одређене овом Одлуком. 

 Дубина обичних гробова је 2,00 м, дужина 2,10 м, ширина 0,80 м, висина хумке 0,40 м, а 

размак између две хумке износи 0,50 м. 

 Дечји гробови су дубине 1,50 м, дужине 1,50 м, а ширине 0,60 м, висина хумке 0,30 м, а 

размак између две хумке 0,30 м. 

 Гробнице за 2 особе треба да имају дубину од 2,00 м, дужину од 2,50 м, а ширину од 1,00 

м.  

 Гробница за 4 особе имају дубину од 2,00 м, дужину од 2,50 м, ширину од 1,80 м. 

 Гробница за 6 особа имају дубину од 2,00 м, дужину од 2,50 м, ширину од 2,50 м. 

 Зидови гробнице треба да су изграђени од опеке и бетона дебљине 0,25 м. 

 Гробнице имају свод од опеке или бетона. 

 Надземна висина гробнице износи најмање 0,40 м, размак између гробница 1,00 м, а 

гробница у низу 0,5 м. 

 Подножје споменика код гробница и оквир гробница, не сме прекорачити одређени 

простор нити задирати у простор гробне јаме. 

 Заинтересовано лице је дужно да затражи од Одржаваоца исколчење правца за 

постављање споменика као и правца и величине оквира каменог обруча. 

 Ако се заинтересовано лице не придржава исколченог правца и димензија, Одржавалац 

може на његов трошак одстранити споменик, камени руб, ограду и слично. 

 Дрвени крстови и други знакови постављају се у правцу и на оној страни гроба или 

гробнице, коју одреди Одржавалац у складу са планом уређења гробља. 
 

Члан 26. 

 

 Одржавалац у споразуму са заинтересованим лицем, а у складу са планом уређења 

гробља, одређује место за изградњу гробнице. 

 Оснивач гробнице се сматра корисником земљишта на којој се гробница изграђује, те је 

дужан платити закуп за заузимање земљишта за изградњу гробнице према утврђеној тарифи. 

 Оснивач гробнице и друга овлашћена лица стичу право коришћења гробнице. 

 О изградњи гробнице и о начину њене употребе закључује се уговор између Одржаваоца 

и оснивача гробнице. 

 О уговорима из претходног става води се посебна евиденција. 
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Члан 27. 

 

 Надгробни делови гробница се граде по типским пројектима, који су усклађени са планом 

гробља, месним обичајима и савременим естетским схватањима, а одговарају санитарним, 

техничким и другим условима изградње гробница. 

 Надгробни делови гробница  које се разликују од типских пројеката, могу се изградити 

само по посебном одобрењу. 

 Пројекат надгробног дела гробнице се подноси Одржаваоцу у размери 1:10 ради 

одобрења. 

 Уз пројекат прилаже се и текст натписа који ће се уписати на споменик. 

 Забрањени су радови који нису у складу са одобреним пројектом надгробног дела 

гробнице. 

 Одржавалац има право да у случају одступања од пројекта захтева усклађивање радова са 

пројектом. 

 Уколико оснивач гробнице у одређеном року не доведе у склад изведене радове са 

пројектом, Одржавалац може те радове изводити на трошак оснивача гробнице. 

 

Члан 28. 

 

 Право на коришћење гробнице има оснивач гробнице и друга овлашћена лица. 

 Право коришћења гробнице престаје: 

 - попуњавањем гробнице, 

 - смрћу овлашћених лица, 

 - истеком времена за закуп земљишта за изградњу гробнице, 

 - у случају предвиђеним чланом 33. став 3. и 4. ове Одлуке. 

 

Члан 29. 

 

 Рок трајања права на коришћење гробнице износи 10 година. Након истека овог рока 

заинтересована лица имају право продужити рок уговора за даљњих 10 година. 

 

Члан 30. 

 

 Гробнице се граде за 2, 4. и 6. умрлих. 

 Ако се гробница напуни заинтересована лица могу обновити уговор у смислу претходног 

члана 

 У случају обнављања уговора, остаци раније умрлих у тој гробници сместиће се у један 

заједнички мртвачки сандук. Ако између чланова породице настане спор о праву коришћења 

гробнице, или ако између више заинтересованих лица настане спор о уређењу гробнице, о начину 

употребе гробнице, о врсти и облику надгробног споменика, натписа и слично. 

 Одржавалац забраниће употребу гробнице као и извођење било каквих радова, све док 

заинтересована лица не докажу да је спор решен нагодбом или судском одлуком. 

 

Члан 31. 
 

 Споменици или натписне плоче не могу се преиначити, одстранити или отуђити након 

укопа првог умрлог у гробницу. 

 Одстрањивање споменика, натписних плоча и слично може се извршити само на основу 

писменог одобрења Одржаваоца, једино у сврху побољшавања, поправке или замене за други 

споменик или плочу једнаке или веће уметничке вредности. 

 

Члан 32. 

 

 У случају преуређивања гробља, гробница и гробови се могу уклонити с тим да се, у 

споразуму са заинтересованим лицима одреде ново гробно место, изгради нова гробница која 
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мора изгледати исто онако као што је изгледала стара гробница, изврши ексхумација и пренос 

умрлих, пренесе надгробни споменик и уреди нова гробница о трошку Одржаваоца. 

 

Члан 33. 

 

 Одржавалац образује комисију са задатком да првом половином јуна и новембра сваке 

године прегледа уређеност гробља и гробница. 

 Уколико се приликом прегледа установи да поједини гробови односно гробнице нису 

уређене, комисија ће издати писмени налог закупцима да у одређеном року уреде дотичну 

гробницу или гроб. 

 Уколико се гробница или гроб не одржава узастопно 5 година или са прекидама 8 године 

такав гроб односно гробница се сматра напуштеном, а уговор о закупу раскинутим. 

 Гробница се сматра напуштеном, а уговор о закупу раскинутим и у случају ако се 

установи да су наследници и лица овлашћена за употребу гробнице изумрла. 

 Престанком уговора о закупу заинтересована лица стичу право на повраћај дела 

закупнине, сразмерно времену неискоришћеног закупа. 

 Одржавалац  дужан је путем дневне штампе обавестити заинтересована лица о престанку 

уговора о закупу и о праву тих лица да у року од 6 месеци могу поднети захтев за повраћај 

закупнине. 

 По протеку рока из претходног става Одржавалац је овлашћен да одстрани надгробни 

споменик и да остатке умрлих покопаних у тој гробници смести у заједнички мртвачки сандук у 

истој гробници. 

 Одржавалац ће овакве гробнице поново издати у закуп зарачунавајући вредност уграђеног 

материјала. 

 

Члан 34. 

 

 Лица овлашћена на коришћење гробница као и чланови породица укопаних у гробове и 

гробнице, дужни су одржавати и неговати гробове и гробнице, односно сносити трошкове за 

одржавање и неговање све до истека коришћења. 

 Грађани могу писменим уговором поверити Одржаваоцу бригу о гробницама и гробовима 

за одређено време, уз плаћање прописне накнаде. 

 

Члан 35. 

 

 Вртларско уређење гробница и гробова мора бити усклађено са парковним уређењем 

гробља. 

 Посуда за цвеће која се постављају на гробове и гробнице, по врсти и стању треба да 

одговарају достојанству гробља. 

 

Члан 36. 

 

 Заинтересованим лицима је дозвољено да на гробовима својих покојника хумке сами 

уреде (озидају опеком и слично) да на њима засаде цвеће и украсно шибље, те да исто одржавају. 

 

Члан 37. 

 

 Ако заинтересована лица сами уређују, украшују и одржавају гробове и гробнице дужни 

су да: 

 - за уређење хумке затраже исколчење правца, који се не сме прекорачити, 

 - да исчупани коров, смеће, сувишну земљу не бацају на туђе гробове и гробнице, већ да 

исто изнесу на за то одређено место, 

 - да на гробу, гробници и око њих засађују украсно шибље само тако да се тиме не омета 

приступ суседним гробовима и гробницама и не заклања спомен плоча и надгробни споменици. 
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Члан 38. 

 

 Заинтересована лица могу уплатити Одржаваоцу уговорени износ са налогом, да се 

одређене гробнице или гробови украшују цвећем и украсним шибљем и да се одржавају у реду. 

Уговор о таквим услугама сачињава се у писменом облику. 

 Засађено шибље или дрвеће може се уклонити само по одобрењу Одржаваоцаа. 

 Одржавалац може вршити кресање или уклањање дрвећа или шибља која се претерано 

гранају или изумиру. 

 

Члан 39. 

 

 На одређеним местима по плану гробља оснивачи гробница односно друга овлашћена 

лица су дужни у одређеном року поставити трајни споменик или спомен плочу. 

 Код осталих гробница заинтересована лица могу подићи споменике, односно натписне 

плоче, придржавајући се одредаба ове Одлуке. 

 

Члан 40. 

 

 Оштећења која настају на зидовима и своду гробнице или на суседним гробницама услед 

постављања споменика, власник гробнице дужан је отклонити у року од 24 сата о свом трошку. 

 Трошне крстове и друге знакове са гробова и гробница заинтересована лица су дужна 

одстранити. 

 Уколико то не учине лица из претходног става, крстове и друге знакове ће одстранити 

ПОдржавалац. 

 

Члан 41. 

 

 Одстрањени споменици се депонирају код чувара гробља или на другом прикладном 

месту гробља на рок од шест месеци. Заинтересована лица могу ове споменике у наведеном року 

поправити и поставити на исту или другу гробницу, по подмирењу трошкова одстрањења и 

чувања споменика. 

 Ако заинтересовано лице у року из претходног става не преузме  споменик са чувања, 

исти ће се продати, а продајна цена задржати и употребити за одржавање гробља. 

 О одстрањеним споменицима и знаковима води се посебна евиденција. 

 

Члан 42. 

 

 Заинтересована лица могу споменике, крстове и друге знакове скинути и отпремити са 

гробља ради оправке, само уз претходну дозволу Одржаваоца. 

 

Члан 43. 

 

 Урне са пепелом мртвих које се допремају са стране, сахрањиваће се у редовне гробове 

или у породичне гробнице. 

 Одржавалац може одредити посебно место за гробове за урне. 

 За спремање урни могу се саградити и колумбаријуми који ће се сматрати као редовни 

гробови. 

Члан 44. 

 

 Занатски радови могу се обављати у гробљу само на основу одобрења Одржаваоцаа. 

Радови морају се извршити у року који је означен у одобрењу. 

 Одржавалац може у одређене дане или у одређеног доба забранити извођење занатских 

радова на гробљу или на појединим  његовим деловима. За време сахране забрањено је у 

пречнику од 100 метара вршити ма какве занатске радње у гробљу. 
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 Сви радови морају се извести тако да се до највеће мере очува мир и достојанство гробља, 

а радови се могу вршити само у радне дане од 7-14 часова. 

 Грађевински материјал (опека, камен, шљунак, песак, цемент, креч и друго) може се 

држати у гробљу само на оном месту где Одржавалац одобри. У случају прекида радова као и 

после њиховог завршетка извођач је дужан да у року од 24 часа уклони преостали материјал и 

радилиште доведе у исправно стање. 

 За превоз материјала потребних за извођење занатских радова на гробљу, могу се 

користити само они путеви и стазе које одреди Одржавалац. Превоз материјала може да се врши 

само радним данима. 

Члан 45. 

 

 Извођачи су дужни пријавити почетак и завршетак радова. Извођачу радова који се не 

придржава одредаба ове Одлуке Одржавалац може забранити рад на гробљу. 

 

Члан 46. 

 

 На гробљима, у мртвачници и око мртвачнице забрањено је: 

 - терање бицикла и свих врста возила 

 - прелажење и прескакање преко гробова и гробница, 

 - продавање било какве робе осим цвећа и свећа и постављање било какве рекламе, 

 - галамити и правити неред, 

 - довођење паса, пуштање живине или ма какве стоке, 

 - гажење по гробовима, гробницама, засадима и оштећивање гробова, споменика, 

гробница, надгробних знакова, мртвачнице, гробних ограда, клупа и других уређења, 

 - шарање по надгробним споменицима знаковима, клупама, мртвачницама, тргање и 

одношење цвећа са туђих гробова, оштећење ограде гробља и стављање  недоличних натписа. 

 Новчану казну из става 1. овог члана наплаћује на лицу места комунални инспектор. 
 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 47. 

 

 Новчаном казном у износу од 500,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице: 

 - које терањем бицикла и других врста возила, галамом, прављењем нереда нарушава ред 

и мир у гробљу, 

 - које доводи псе, пушта живину или ма какву стоку у гробље, 

 - које гази по гробовима, гробницама и засадима или оштећује исте, оштећује надгробне 

споменике, знакове или други уређај на гробљу, 

 - које шара по надгробним споменицима, клупама и слично, чупа или односи цвеће са 

туђих гробова, оштећује ограду гробља и ставља недолични натпис, 

 - које уређује хумку на гробу, а није затражило исколчење правца, 

 - које исчупани коров, смеће, сувишну земљу не носи на одређено место, 

 - које продаје било какву робу на територији гробља, осим цвећа и свећа, или поставља 

било какву рекламу. 
 
 

Члан 48. 
 

 Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице: 

 - које на подручју гробља поставља натпис којим се вређа било чија национална или 

држављанска припадност, верски осећај или поштовање према умрлима, 

 - које изврши сахрану (укоп) без мртвачког сандука или изврши укоп умрлог који није 

обучен бар у доње рубље или замотан у платно, 

 - које пропусти затворити мртвачки сандук, који је раскован на основу одобрења, 
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- оснивач гробнице или овлашћена лица које пропусте поставити на одређеном месту 

гробља у одређеном року трајни споменик или натписну плочу. 
 

 

Члан 49. 

 
 

 Новчаном казном у износу од  5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице: 

 - које врши покопавање, ван гробља или на гробљу које није у редовној употреби, 

 - која не одржава ред и чистоћу на гробљу, 

 - ако поступи противно одредбама члана 19. ове Одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 500,00 до 5.000,00 динара. 
 

 

Члан 50. 
 

 Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник: 

 - ако поступи противно одредбама члана 44. и 45. ове Одлуке. 
 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 51. 
 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунални инспектор. 

 

 

Члан 52. 

 

Надлежни орган Одржаваоца доноси свој ценовник уз сагласност Извршног одбора 

Сскупштине општине Бачка Топола. 

 

Члан 53. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима 

("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 7/74). 

 

Члан 54. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 352-14/2003 Председник 

Дана: 24. јула 2003. Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р.,  
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67. 

 

 На основу члана 61. и 169. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 

47/2003) и члана 33. тачке 4. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", 

број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 

дана 24. јула 2003. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДЕО БЛОКА 56. И 62. И РАДНЕ- 

ИНДУСТРИЈСКЕ   ЗОНЕ ЗА БЛОК 63. И ДЕО БЛОКА 64. У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради  Урбанистичког пројекта за део блока 56. и 62. и радне-индустријске  

зоне за блок 63 и део блока 64. у Бачкој Тополи (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) у циљу 

изградње индустријских објеката. 

 

Члан 2. 

 

 Урбанистички пројекат израђује ЈП за урбанизам општине Бачка Топола и Мали Иђош у 

року од 60 дана од дана ступања ан снагу ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Урбанистички пројекат обухвата следеће катастарске парцеле:  

 - део блока 56:  

3604/1 (део); 3604/2; 3605; 3606; 3607; 3608; 

 - део блока 62: 

3360 (део); 3361; 3362 (део); 7336 (део) - пут;  

 - блок 63: 

6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6113; 6114; 6115; 6116/1; 6116/2; 6117; 6118; 6119; 

6120; 6121; 6122; 6123/1; 6123/2; 6124/1; 6124/2; 6125; 6126; 6127; 

 - део блока 64: 

6128/1; 6128/2; 6129; 6130; 6131; 6132; 6133; 6134; 6135/1;  6135/2; 6135/3; 6137; 6138; 6139; 6140; 

6141; 6142; 6143; 6144; 6145/1; 6145/2; 7535 (део)-пут; 6166 (део); 6167; 6168; 6170; 6171; 6172; 

6173; 6174/1; 6174/2 (део); 6174/3 (део); 

 

Члан 4. 

 

 Средства за ирзаду урбанистичког пројекта обезбедиће се у буџету општине Бачка 

Топола. 

 

Члан 5. 

 

 Пре потврђивања пројекта Општинска управа Бачка Топола ће организовати јавну 

презентацију урбанистичког пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Урбанистички пројекат донет је у складу са Генералним планом Б. Тополе из 1997. ("Сл. 

лист општине Бачка Топола број 3/97) и није у супротности са одредбама Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", број 47/2003). 
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Члан 7. 

 

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

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 350-20/2003-I Председник 

Дана: 24. јула 2003.  Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

 

68. 

 

 На основу члана 18. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 9/02) и 

члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола" број 6/02, 

10/02, 12/02 и 4/2003) Скупштина општине Бачка Топола на седници од 24. јула 2003. године 

доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЛИКОВНЕ НАГРАДЕ "NAGYAPÁTHY KUKAC PÉTER" 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању ликовне награде "Nagyapáthy Kukac Péter" ("Службени лист 

општине Бачка Топола" бр. 5/73, 7/73, 6/83 и 1/84) члан 2. мења се и гласи: 

 "Награда се додељује за значајна остварења у ликовној уметности у претходној години 

односно у претходним годинама; сликарима, графичарима, вајарима, педагозима, ликовне 

уметности и ликовним критичарима (у даљем тексту: ствараоци) и младим ствараоцима који до 

дана доношења одлуке о додељивању награде нису навршили тридесет година живота, који су 

рођени или живе у Аутономној Покрајини Војводини. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 3. уместо речи: "поводом 18. октобра, дана ослобођења општине Бачка Топола" 

стављају се речи: " поводом дана општине Бачка Топола". 

 

Члан 3. 

 

 У члану 4. сав 2. уместо речи: " од 10.000,00 динара" стављају се речи: "до 50.000,00 

динара". 

 После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: "Млађим ствараоцима награда се 

додељује у предмету трајне вредности који симболизује вечитост ликовног стваралаштва 

"Nagyapáthy Kukac Péter"-а. 
 

Члан 4. 

 

 Члан 5. меса се и гласи: 

 "Средства за награду се обезбеђују у буџету општине Бачка Топола". 

 

Члан 5. 
 

 Члан 6. мења се и гласи: 

 "Предлог за додељивање награде може дати правно или физичко лице. Комисија путем 

средстава јавног информисања обавештава јавност о условима и начину додељивања награде". 



Број 5.  24.07.2003. СТРАНА   . .  OLDAL 2003. 07.24.  5. szám 

 

 83.  

 

 

 

Члан 6. 

 

 Члан 7. мења се и гласи: 

 "О додељивању награде одлучује комисија за додељивање ликовне награде  "Nagyapáthy 

Kukac Péter" (у даљем тексту: Комисија). 

 Чланове Комисије бира Скупштина општине на време од четири године. 

 Комисија има председника и два члана. 

 Председника Комисије бирају чланови Комисије на првој седници Комисије. 

 По једног члана Комисије предлажу: 

- Скупкштина Општине Бачка Топола , 

- Редакција "Képes Ifjúság" из Новог Сада , 

- Градски музеј Суботица , 

            Члан Комисије кога предлаже редакција "Képes Ifjúság" из Новог Сада и Градски музеј 

Суботица треба да буде ликовни критичар или историчар уметности. 

 

Члан 7. 
 

 У члану 8. став 2. се брише. 

 

Члан 8. 
 

 У члану 9. став 3. уместо речи: "Служба за заједничке послове Скупштине општине и 

Извршног већа" стављају се речи: "Општинска управа". 

 

Члан 9. 
 

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

Општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 17-9/2003-I Председник 

Дана:  2003.07.24. Скупштине општине  

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

69. 

 

На основу члана 7. Одлуке о оснивању ликовне награде "Nagyapáthy Kukac Péter" 

("Сл.лист општине Б.Топола" број 5/73, 7/73, 6/83 и  1/84) и члана 33. Статута општине Бачка 

Топола ("Сл. лист општине Б.Топола", број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003) Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 24. јула 2003. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЛИКОВНЕ НАГРАДЕ 

"NAGYAPÁTHY KUKAC PÉTER" 

 

I 

 

У Комисију за додељивање ликовне награде "Nagyapáthy Kukac Péter" (у даљем тексту: 

Комисија) бирају се: 

 1. Пеновац Нараи Ева – из Бачке Тополе 

 2. Черник Атила из Новог Сада 

 3. Нинков Ковачев Олга из Суботице 
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II 

 

Комисија одлучује о додељивању ликовне награде "Nagyapáthy Kukac Péter" у складу са 

Правилником о додељивању ликовне награде "Nagyapáthy Kukac Péter" ("Сл. лист општине 

Б.Топола", број 9/83). 

 

III 

 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 17-9/2003-I Председник 

Дана: 24. јула 2003.  Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

 

 

70. 

 

 На основу члана 108. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола" 

број 6/2002, 10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 24. 

јула 2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Разрешава се дипл.инж. ФЕРМАНОВИЋ БОРИВОЈЕ дужности члана Извршног одбора 

Скупштине општине Бачка Топола. 

 

II 

 

 МАНИЋ ИШТВАН бира се за члана Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола 

до краја мандата Извршног одбора, почев од 24. јула   2003.године. 

 

III 

 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-27/2003-I Председник 

Дана: 24. јула 2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
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71. 

 

 На основу члана 22. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 

"Тополски индустријски парк" бр. 112-9/2003 од 28.03.2003. године и члана 33. Статута Општине 

Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола бр. 6/2002, 10/2002 и 12/2002) Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 24. јула 2003. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ "ТОПОЛСКИ ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК" 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Тополски 

Индустријски Парк" бр. 1/2003 од дана 28.03.2003.године. 

 

 

II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 110-18/2003-I Скуптине општине 

Дана: 24. јула 2003. Баби Атила с.р., 

Бачка Топола 

 

72. 

 

 На основу члана 152. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/1999 и 

27/2001) и члана 33. тачке 28. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», 

број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 

дана 19. јуна 2003. године 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА   

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Утврђује се да је одборнику Чузи Јожефу из Пачиар престао мандат одборника 

Скупштине општине Бачка Топола због смрти. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 013-2/2003-I Председник 

Дана: 19.06.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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73. 

 

На основу члана 22 став 1 Закона о грађевинском земљишту (“ Службени гласник 

Републике Србије “ број 44/95 и 16/97) и члана 22 Одлуке о грађевинском земљишту (“ Службени 

лист општине Бачка Топола “ број 6/96) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 1. јула 2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О ДАВАЊУ НА ТРАЈНО КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Ј.П. “КОМГРАД “ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

  Даје се на трајно коришћење Јавном предузећу “ Комград “ из Бачке Тополе неизграђено 

грађевинско земљиште уписано у к.о. Бачка Топола-град, под парцелним бројем  930/2  зкњ.ул. 

бр. 1 у површини од  04 ара 04 м², и под парцелним бројем 930/3 зкњ.ул.бр. 1 у површини од 04 

ара 00 м², ради решавања проблематике водоснабдевања града Бачка Топола. 

II 

 

Земљиште наведено у тачки  I овог решења даје се без накнаде под условом да нови 

корисник исто користи за решавање проблематике водоснабдевања, уз забрану отуђења трећим 

лицима. 

 

III 

 

Права и обавезе које проистичу из овог решења уредиће се посебним уговором у року од 

30 дана од дана доношења овог решења. 

Уговор у име Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола потписује председник. 

 

IV 

 

Ово решење ће се објавити у  “ Службеном листу општине Бачка Топола “. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР Председник 

Број : 464-12/2003 Извршног одбора 

Дана : 01.07.2003. год. Дудаш Александар с.р.,  

Бачка Топола 

 

74. 

 

 На основу члана 13.  Одлука о извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола ("Сл. 

лист Општине Б.Топола" број 8/92, 6/93, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 1. јула 2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ОПШТЕГ АКТА 

У ВЕЗИ ОДРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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I 

 

   У Комисију за израду општег акта у вези одређивања јавног и осталог грађевинског 

земљишта на територији општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија) именују се: 

1. Балањи Јанош – за председника 

2. Кучерка Ленђел Дороћа – за члана 

3. Седлар Петер – за члана 

4. Фењвеши Аница - за члана 

5. Фиц Клари - за члана. 
 

II 

 

Комисија је дужна да до 1. јуна 2004. године: 

- припреми општи акт о одређивању јавног и осталог грађевинског земљишта на 

територији општине Бачка Топола (општи акт о одређивању јавног грађевинског 

земљишта садржи опис граница земљишта, назив катастарске општине и списак 

бројева катастарских парацела) 

- припреми  општи акт о изузимању земљишта из поседа корисника 

- предложи начин старања о рационалном коришћењу осталог грађевинског земљишта 

у циљу изградње већих зона предвиђених регулационим планом 

- обавља и друге послове у складу са Законом и смерницама Извршног одбора 

Скупштине општине Бачка Топола. 
 

III 

 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: 02-25/2003 Председник 

Дана: 1.07.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р.,  

 

75. 

 На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола ("Сл. 

лист општине Б.Топола" бр. 8/92, 6/93 и 5/2000) а у вези са чланом 14. става 4. члана 17. став 2.   

члана 29. став 5. и члана 33. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и 

запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Сл.гласник РС", број 41/2002) 

Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 1.07.2003.године 

донео је  

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О БЛИЖЕМ УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА И У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником о ближем утврђивању услова за решавање стамбених потреба 

изабраних, постављених и запослених лица у органима Општине Бачка Топола и у Општинској 

управи Бачка Топола (у даљем тексту: Правилник) ближе се утврђују основи и мерила за  
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утврђивање реда првенства у решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених 

лица која су у радном односу у органима Општине Бачка Топола, (у даљем тексту: органи 

Општине) и у Општинској управи Бачка Топола (у даљем тексту: Општинска управа). 

 

Члан 2. 

 

 Значај радног места вреднује се до 250 бодова. 

 Према значају радног места који се утврђује на основу акта о избору, постављењу и 

распоређивању запосленом лицу у Органима општине и у Општинској управи припада број 

бодова и то: 

 1. Председнику Скупштине општине и  

     Председнику Извршног одбора      250 бодова 

 2. Потпредседнику Извршног одбора и 

     Секретару Скупштине општине      200 бодова 

 3. Свим осталим постављеним лицима     140 бодова 

 4. Запосленим лицима у Општинској управи 

     распоређеним на пословима за чије обављање 

     је предвиђена:  

     -  Висока стручна спрема       130 бодова 

     - Виша стручна спрема       100 бодова 

     - Средња стручна спрема         80 бодова 

     - Осталим запосленим лицима        60 бодова  
  

Члан 3. 

 

 Резултат рада и квалитет обављеног посла вреднује се до 100 бодова и то: 

 1. За изабрана лица         100 бодова 

 2. За постављена и запослена лица за извршавање 

      послова и радних задатака: 

     - нараочито се истиче         70 бодова 

     - истиче се           50 бодова 

     - задовољава           30 бодова 

     - незадовољава            0 бодова 

Оцењивање запослених у Општинској управи врши се почетком сваке године на основу 

члана 6. Уредбе о оцењивању запослених у државним органима («Сл. гласник РС», бр. 80/92) . 

 

Члан 4. 

 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола именоваће Комисију за решавање 

стамбених потреба изабараних, постављених и запослених лица у органима Општине и у 

Општинској управи од 5 чланова. 

Комисија за решавање стамбених потреба изабараних, постављених и запослених лица 

приликом утврђивања реда првенства за решавње стамбених потреба врши ће бодовање на 

основу мерила утврђених овим Правилником и Уредбом  о решавању стамбених потреба 

изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини 

("Сл.гласник РС",бр. 41/2002) – у даљем тексту Уредба. 

  

Члан 5. 

 

 Запосленом лицу које је остварило приоритетно место на листи првенства може се дати 

кредит за изградњу, куповину стана или породичне стамбене зграде или за побољшање услова 

становања према исказаној потреби под следећим условима: 

 - да на име учешћа уплати 10% личних средстава од тржишне вредности стана или 

породичне стамбене зграде према месту где се налази од висине разлике између тржишне 

вредности станова из члана 8. став 1. Уредбе односно од потребних средстава за побољшање 

услова становања,  
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 - да одобрени кредит врати у месечним ратама – ануитетима са каматом , стим да месечна 

рата износи 15% од месечне зараде запосленог и 

 - да годишња каматна стопа износи 0,5%. 

 

Члан 6. 

 

 За потписивање Уговора о коришћењу кредита уговор о закупу станова као и уговора о 

купопродаји станова овлашћује се председник Извршног одбора Скупштине општине Бачка 

Топола. 

 

Члан 7. 

 

 Одредбе, Уредбе директно се примењује за све случајеве приликом решавања стамбених 

потреба изабраних, постављених и запослених лица у органима Општине и у Општинској управи 

које нису регулисане овим Правилником. 

Члан 8. 

 

  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу општине Бачка Топола". 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: 110-20/2003-I Председник 

Дана: 1.07.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар 

 

 

76. 

 

На основу члана 1. и 8. Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(«Службени гласник РС», бр. 34/2001) члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата именованих и постављених лица и запослених у државним огранима ("Службени гласник 

РС" број: 69/2002 и 61/2003. и члана 55. и 65. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола», бр. 7/2001) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 22.07.2003. године донео је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 

Члан 1. 

 

 У члану 5. Правилника о платама, накнадама и другим примањима изабраних, 

именованих односно постављених лица у Скупштини општини Бачка Топола ("Сл. лист општине 

Б.Топола, бр. 1/2002 и 5/2002) у ставу 2. речи "за 1,5 коефицијент" замењују се речима: "највише 

до 30%". 
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Члан 2. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у "Службеном листу 

општине Бачка Топола", а примењује се од 1. маја 2003. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР Председник 

Број: 110-24/2003 Извршног одбора 

Дана: 22.07.2003. г. Дудаш Александар  

БАЧКА ТОПОЛА 

 

77. 

 

На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине 

Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу 

члана 16. Одлуке о Општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2001), 

на предлог секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине општине 

Бачка Топола, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПОСТАВЉАЊУ В.Д.  НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

I 

 

 СЕДЛАР ПЕТЕР, дипл.  правник, запослен у Oпштинској управи Бачка Топола, почев од 

1. јула 2003. године поставља се за в.д. начелника Оделења за грађевинарство, стамбено-

комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 02-24/2003-I Извршног одбора  

Дана: 1. јула 2003. године Дудаш Александар  

Бачка Топола 

 

 

78. 

 

 На основу члана 23. став 5. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, 

постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Сл.гласник РС", 

број 41/2002) и члана 4. Правилника о ближем утврђивању услова за решавање стамбених 

потреба изабраних, постављених и запослених лица у органима општине Бачка Топола и у 

Општинској управи Бачка Топола ("Сл.лист општине Б.Топола", број 5/2003), Извршни одбор 

Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22. јула 2003. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ОПШТИНЕ  БАЧКА ТОПОЛА И У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 У Комисију за решавање стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у 

органима општине Бачка Топола и у Општинској управи Бачка Топола (у даљем тексту: Стамбена  

Комисија) именују се: 

 1. Фехер Ласло  - за председника 

     др. Дели Агоштон - за заменика председника 

 2. Ађански Јанош - за члана 

     Станивук Никола - за заменика члана 

 3. Дудаш Саша - за члана 

     Нада Мехаковић - за заменика члана 

 4. Чеварушић Ибоља - за члана 

     Фиц Клара - за заменика члана 

 5. Тот Шандор - за члана 

     Фехер Јожеф - за заменика члана 

 

 

II 

 

 Стамбена комисија сходно одредбама Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, 

постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Сл.гласник РС", 

број 41/2002) и Правилника о ближем утврђивању услова за решавање стамбених потреба 

изабраних, постављених и запослених лица у органима општине Бачка Топола и у Општинској 

управи Бачка Топола ("Сл.лист општине Б.Топола", број 5/2003), обавља следеће послове и 

радње: 

- расписује оглас; 

- врши проверу података, доказа и навода; 

- врши бодовање; 

- сачињава предлог листе реда првенства; 

- обљављује предлог листе реда првенства; 

- доноси одлуку о решавању стамбене потребе запосленог који има приоритетно место на 

коначној листи реда првенства; 

- решава по приговорима; 

- предлаже закључивање уговора; 

- подноси извештај о раду истека календарске године Извршном одбору и 

- обавља и друге стручне,  административне и техничке послове. 

 

III 

 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-26/2003-I Председник 

Дана: 22.07.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар, с.р. 
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79. 

 

На основу члана 6. става 2. Правилника о јавним набавкама мале вредности ("Сл. лист 

општине Бачка Топола", број 12/2002, 1/2003, 2/2003 и 3/2003) секретар Општинске управе Бачка 

Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ, ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ОЦЕНУ  

ПОНУДА ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ 

ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

I 

 

 Разрешавају се чланови Комисије за стручну оцену понуда јавних набавки мале вредности 

именовани Решењем секретара Општинске управе Бачка Топола број 02-1/2003 од 1.јануара 

2003.године са 31. јулим 2003.године и то: 

1. Јовић Татјана - председник 

2. Седлар Петер – члан 

3. Месарош Тинде – члан. 

II 

 

 Образује се Комисија за стручну оцену понуда јавних набавки мале вредности (у даљем 

тексту: Комисија) и именују се њени чланови на период од 2 године почев од 1.августа  2003. 

године у саставу: 

 1. Дудаш Саша – за председника, 

 2. Киш Хатвани Ерика – за члана, 

 3. Шипош Ерика – за члана. 

 

III 

 

 Комисија има задатак да: 

 - спроводи стручну оцену понуда чија вредност прелази 60.000,00 динара, 

 - једном месечно проверава понуде за јавне набавке чија вредност не прелази износ од 

60.000,00 динара, 

 - припрема конкурсну докуметнацију на основу које понуђачи припремају понуде, 

 - у случају прихватања понуде или не прихватања ниједне понуде дужна је да писмено 

образложи разлоге за  прихватање односно одбијање,  

 - обавља и друге послове прописане Законом и Правилником о јавним набавкама мале 

вредности. 

IV 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 02-1/2003 Секретар 

Дана: 24.07.2003. г. Општинске управе 

Бачка Топола Швелер Арпад  с.р.,  

  

Ред. 

бр. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

СТРАНА 

   

65. Одлука о локалним комуналним таксама 63 

   

66. Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању 71 
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67. Одлука о изради урбаниситчког пројекта за део блока 56. и 62. и 

радне-индустријске зоне за блок 63. и део блока 64. у Бачкој Тополи 

 

81. 

   

68. Одлука о изменама и диопунама Oдлуке о оснивању ликовне награде 

"Nagyapáthy Kukac Péter" 82 

   

69. Решење о избору Комисије за додељивање ликовне награде 

"Nagyapáthy Kukac Péter" 83 

   

70. Решење о разрешењу и избору члана Извршног одбора Скупштине 

иопштине Бачка Топола 84 

   

71. Решење о давању сагласности на Статут Друштва са ограниченом 

одговорношћу "Тополски индустријски парк" 85 

   

72. Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола 85 

   

73. Решење о давању на трајно коришћење неизграђеног грађевинског 

земљишта ЈП "Комград" Бачка Топола 85 

   

74. Решење о именвоању чланова Комисије за израду општег акта у вези 

одређивања јавног и осталог грађевинског земљишта на територији 

општине Бачка Топола 86 

   

75. Правилник о ближем утврђивању услова за решавање стамбених 

потреба изабраних, постављених и запослених лица у органима 

општине бачка Топола и у Општинској управи Бачка Топола 87 

   

76. Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим 

примањима изабраних, именованих односно постављених лица у 

Скупштини општине Бачка Топола 89 

   

77. Решење о постављању в.д. начелника Оделења за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно 

предузетништво и имовинско-правне послове 90 

   

78. Решење о именовању Комисије за решавање стамбених потреба 

изабраних, постављених и запослених лица у органима општине Бачка 

Топола и у Општинској управи Бачка Топола 90 

   

79. Решење о разрешењу, образовању и именвоању Комисије за стручну 

оцену понуда јавних набавки мале вредности и именовању њених 

чланова 92 

 

 

Издавач: Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ 

Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар 

Скупштине општине. Аконтација претплате за 2003. годину износи 5.640,00 динара. 

Жиро рачун број: 840-46641-79 Општинска управа Бачка Топола за „Службени лист 

општине Бачка Топола”». 
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