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98.

На  основу  члана  71.  Статута  општине  Бачка  Топола  („Слулжбени  лист  оштине  Бачка 
Топола“,  бр.  15/2008  и  1/2009),  члана  39.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине  Бачка  Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2009) и члана 17а. Одлуке о накнади за коришћење 
грађевинског  земљишта  („Службени  лист  општине  Бачка  Топола“,  бр.  1/2000,  6/2001, 
10/2001,12/2001,  1/2003 и 3/2009)  Општинско веће  на седници одржаној  дана 28.07.2009.  године 
донело је 

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Овим  Правилником  се  прописују  услови  и  начин  ослобађања  од  плаћања  накнаде  за 
коришћење  грађевинског  земљишта  (у  даљем  тексту:  Правилник),  као  и  рокови  за  извршење 
појединих радњи у истом поступку.

Члан 2.

Ослобађају се од обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта, доспеле до 
31.12.2007.  године,  сви  они  обвезници  који  своју  обавезу   за  2008.  годину  измире  у  целости, 
закључно са 30.09. 2009. године.

Члан 3.
 

Обавезује  се  Јавно  предузеће  за  грађевинско  земљиште,  путеве  и  изградњу  објеката 
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, да у року од 15 дана од дана 
истека рока за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта из претходног члана, достави 
Општинском већу извештај о спровођењу овог Правилника.

Члан 4.

Извештај  из  претходног  члана  треба   да  садржи  нарочито:  назив  односно  лично  име 
обвезника плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта који је користио погодности из 
овог Правилника, дан ислате обавезе плаћања накнаде, висину накнаде за 2008. годину и укупан 
износ накнаде доспеле до 31.12.2007. године који се предлаже за отпис.

Члан 5.

Општинско веће ће најкасније до 01.11.2009. године, донети  решења о одобрењу отписа дуга 
на име коришћења грађевинског земљишта и доставити га свим обвезницима плаћања накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта, који су користили погодности из члана 2. овог Правилника као 
и Јавном предузећу за  грађевинско земљиште путеве  и  изградњу објеката  заједничке  комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење, ради извршења отписа дуга.

Члан 6.

Овај  Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу 
општине Бачка Топола“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА                                                   
Број: 110-9/09-V Председник општине
Дана: 28.07.2009.                                                                                 Баби Атила, с.р.
Бачка Топола                                                
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99.

На основу члана 4.став 1. Одлуке о висини учешћа општине Бачка Топола у обезбеђивању 
средстава за превоз ученика средњих школа ("Службени лист општине бачка топола" број 7/2009) и 
члана 71.Статута општине бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола" број 15/2008 и 
1/2009) Општинско веће дана 28. јула 2009. године, донело је

П Р А В И Л Н И К

О ВИСИНИ УЧЕШЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о висини учешћа општине Бачка Топола у обезбеђивању средстава за 
превоз ученика средњих школа (у даљем тексту:Правилник) у складу са Одлуком о висини учешћа 
општине  Бачка  Топола  у  обезбеђивању средстава  за  превоз  ученика  средњих  школа,  уређује  се 
начин, услови и висина учешћа општине бачка Топола у обезбеђивању средстава за превоз ученика 
средњих школа са територије општине Бачка Топола, који путују ради похађања наставе од места 
становања до седишта школа.

Члан 2.

Право  на  средства  из  члана  1.  овог  Правилника  има  редован  ученик  средње  школе  под 
условом да :

-има пребивалиште на територији општине Бачка Топола
-свакодневно  користи  аутобус,  воз,  или  друго  превозно  средство  ради  одласка  у  место 

похађања наставе, и
-да не прима никакву помоћ од организација, заједница и фондација (стипендија, кредит и 

слично).

Члан 3.

Корисник средставаиз члана 1. овог Правилника  не могу бити ученици средњих школа, који 
похађају средњу школу ван територије општине Бачка Топола, за школе и смерове који постоје на 
територији општине и нису попуњени.

Члан 4.

Средства за превоз ученика средњих школа се обезбеђују у буџету општине Бачка Топола, 
реализују се преко "Посебног рачуна за школовање младих талената", а висина средстава се утврђује 
у складу са Одлуком и овим Правилником.

II КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ

Члан 5.

Општинскa управa  Бачка Топола пре  почетка сваке школске године расписује Конкурс  за 
остваривање права на средства за превоз ученика.

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.
Учесник на Конкурсу за остваривање права на средства за превоз треба да приложи следеће 

документе :
-потврду о упису у школу са  назначеним смером (ученици који уписују  I  разред средње 

школе),
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-фотокопију сведочанства ( ученици  који уписују II, III и IV разред средње школе),
-фотокопију личне карте (своју или једног од родитеља) и
-потврду да родитељ не прима никакву накнаду за школовање ученика.

Члан 6.

Захтеви са потребном документацијом из члана 5. овог Правилника се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања Конкурса, на писарници Општинске управе Бачка Топола.

Члан 7.

Сваком  ученику  који  након  расписаног  Конкурса    приложи потребну документацију  из 
члана 5. овог Правилника, а у року наведеном у члану 6. истог, општина Бачка Топола обезбеђује 
средства према следећој табели :

Удаљеност од места становања
 до места школовања

Новчани износ који се месечно обезбеђује
за превоз ученика

oд 1 до 5 км 1.000,00 динара

од 5 до 10 км 2.000,00 динара

од 10 до 25 км 2.500,00 динара

од 25 до 30 км 3.000,00 динара

30 км и више 4.000,00 динара

Члан 8.

Ученицима средњих школа који користе железнички превоз ради похађања наставе од места 
становања  до  седишта  школа  учешће  општине  Бачка  Топола  у  обезбеђењу средстава  за  превоз 
износи 100% од цене месечне возне карте по ученику.

Члан 9.

Деци са посебним потребама - ученицима средњих школа који путују ради похађања наставе 
од места становања до седишта школа учешће општине Бачка Топола у обезбеђењу средстава за 
превоз износи 100% од цене месечне аутобуске или возне карте по ученику.

Члан 10.

Ученицима којима буде признато право на обезбеђење средстава превоза, надлежни орган 
Општинске управе издаје уверење.

Члан 11.

Ученику коме је издато Уверење о праву на обезбеђивање средстава за превоз, средства ће се 
исплатити на текући рачун једног од родитеља, сваког месеца, а у циљу обезбеђивања дела средстава 
за превоз . 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Општинско  веће  ће  сваке  године  пре  расписивања  Конкурса,  у  складу са  расположивим 
средствима у буџету општине, преиспитати износе утврђене у табели члана 7. овог Правилника.
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Члан 13.

Уколико ученик прекине школовање или промени школу односно место школовања дужан је 
о истом да обавести надлежни орган Општинске управе.

Члан 14.

Административно-техничке,  правне  и  финансијске  послове  обављају  надлежни  органи 
Општинске управе.

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, примењује се почев од школске 2009/2010 
године и објавиће се у "Службеном листу општине Бачка Топола".

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-10/09-II
Дана:28.07.2009. године Председник општине
Бачка Топола Баби Атила, с.р.

100.

На основу члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Бачка Топола ("Службени лист 
општине Бачка Топола" број 3/2009 ) Општинско веће општине Бачка Топола , на седници одржаној 
дана 28. јула 2009. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ФЛУОРОГРАФИСАЊЕ СТАНОВНИШТВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2009. ГОДИНИ

I

Именује  се  Комисија  за  флуорографисање  становништва  општине  Бачка  Топола  у  2009. 
години (у далљем тексту : Комисија) у саставу :

1. Др.Ађански Јанош-за председника
2. Др.Тот Ференц-за заменика председника
3. Др.Трнокоповић Сузана-за члана
4. Дипл.инг., Киш Золтан-за члана
5. Дипл.правник, Нада Мехаковић-за члана и секретара

II

Комисија  је дужна да :
-организује  и  прати  спровођење  флуорографског  снимања  становништва  на  територији 

општине Бачка Топола,
-информише Општинско веће о резултатима наведене акције.
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III

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА                                                    
Број: 02-65/2009                                                              
Дана: 28.07.2009.                                                                                  Председник општине
Бачка Топола   Баби  Атила, с.р.

101.

На основу члана  68.  тачка  8.  Статута  општине Бачка Топола („Службени лист општине 
Бачка Топола“ број 15/2008) Председник  општине Бачка Топола дана 24.07.2009. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ
 "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА НА БРОЈ ОДЕЉЕЊА

 ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност  Предшколској установи за децу "Бамби" Бачка Топола, на  број одељења 
за школску 2009/2010. годину.

II

Решење и табеларни преглед објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број : 60-2/2009
Дана: 24.07.2009. Председник општине
Бачка Топола                                                                               Баби Атила , с.р.      
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Издавач:  Служба  за  скупштинске  послове  Општинске  управе  Бачка  Топола.  Тел:  715-
310.Одговорни

  уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2009. годину износи
 10.200,00 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

98. Правилник  о  условима  и  начину  ослобађања  од  плаћања  накнаде  за 
коришћење грађевинског земљишта 251

99. Правилник о висини учешћа општине Бачка Топола у обезбеђивању средстава 
за превоз ученика средњих школа 252

100. Решење о именовању Комисије за флуорографисање становништва општине 
Бачка Топола у 2009. години 254

101. Решење о давању сагласности Предшколској установи за децу «Бамби» Бачка 
Топола на број одељења за школску 2009/2010. годину 255
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