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104. 

На основу члана 13. став 6. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2009, 5/2011 и 6/2013), Статута Месне 

заједнице Победа («Службени лист општине Бачка Топола», број 13/2013) и Правилника о 

спровођењу избора за Савет Месне заједнице Победа («Службени лист општине Бачка Топола», број 

13/2013), Председник Скупштине општине Бачка Топола, дана 30.06.2015. г. донео је 

 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  

МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE ПОБЕДА 

 

 1. Расписујем изборе за чланове Савета месне заједнице Победа. 

 2. Избори ће се одржати 30. августа 2015. године. 

 3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од  30.06.2015. године. 

 4. Изборе за чланове Савета спровешће Комисија за спровођење избора у месној заједници 

Победа у складу са одредбама Статута месне заједнице («Службени лист општине Бачка Топола», 

број 13/2013) и Правилника о спровођењу избора за чланове Савета («Службени лист општине Бачка 

Топола», број 13/2013). 

 5. Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 013-5/2015-V     Председник 

Дана: 30.06.2015.  Скупштине општине 

Бачка Топола Плохл Едвин, с.р. 

 
  

105. 

На основу члана 23. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), члана 68. став 1. тачка 6) Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010,  9/2012 и 12/2014) и члана 4. став 9.  Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник општине Бачка Топола 

дана 27.03. 2015. Године доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола Месној 

заједници Пачир 

 

Члан 1. 

 

Месној заједници Пачир, ул. Лазе Костића бр. 2, Пачир  се даје на коришћење непокретност 

која је уписана у  лист непокретности  бр. 2940 к.о Пачир, својина јавна Општине Бачка Топола, и то: 

 - парц.бр. 862, Бранка Радичевића 11, земљиште под зградом – објектом, број зграде 1, 

зграда туризма, површине од 01-42 m
2
,  број зграде 2, зграда туризма, површине од 01-41 m

2
, 

земљиште уз зграду-објекат, површине од 01-43-44 m
2
, укупне површине од 01-46-27 m

2
, земљиште у 

грађевинском подручју. 
 

Члан 2. 
 

На основу ове одлуке се има уписати право коришћења Месне заједнице Пачир на 

непокретности из члана 1. Ове одлуке, у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, у складу 

са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 
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Члан 3. 

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:464-6/2015-V 

Дана: 27.03.2015. Председник општине 

Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р.   

 

        

106.                      

На основу члана 23. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), члана 68. став 1. тачка 6) Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010,  9/2012 и 12/2014) и члана 4. став 9.  Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник општине Бачка Топола 

дана 03.06. 2015. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола Месној 

заједници Карађорђево 

 

Члан 1. 

 

Месној заједници Карађорђево, ул. Николе Тесле бр. 11, Карађорђево  се даје на коришћење 

непокретност која је уписана у  лист непокретности  бр. 6649 к.о Мали Београд, својина јавна 

Општине Бачка Топола у ½ дела, и то: 

 - парц.бр. 440, Петра  Драпшина, воћњак 2.класе, површине од 00-04-99 m
2
,  земљиште у 

грађевинском подручју. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове одлуке се има уписати право коришћења Месне заједнице Карађорђево  на 

непокретности из члана 1. Ове одлуке, у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, у складу 

са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 

 
Члан 3. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:46-7/2015-V 

Дана: 03.06.2015. Председник општине 

Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
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107. 

На основу члана 23. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/201, 

88/2013 и 105/2014), члана 68. став 1. тачка 6) Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010,  9/2012 и 12/2014) и члана 4. став 9.  Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник општине Бачка Топола 

дана 05.06. 2015. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола Месној 

заједници Бачка Топола 

 

Члан 1. 

 

Месној заједници Бачка Топола, ул. Главна бр. 44, Бачка Топола  се даје на коришћење 

непокретност која је уписана у  лист непокретности  бр. 6569 к.о Бачка Топола-град, својина јавна 

Општине Бачка Топола, и то: 

- катастарска парцела број 233, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, породична 

стамбена зграда, Павла Мићуновића 2, у површини од 372 m
2
,  

- катастарска парцела број 233, број зграде 2, земљиште под зградом- објектом, помоћна  

зграда, Павла Мићуновића,  

- катастарска парцела број 233, број зграде 3, земљиште под зградом- објектом, помоћна 

зграда, Павла Мићуновића, у површини од 11 m
2
,  

- катастарска парцела број 233, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 500 m
2
, 

- катастарска парцела број 233, њива 1. класе,  у површини од 1379 m
2
 

- катастарска парцела број 1272, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, 

породична стамбена зграда, 2. Ракоци Ференца 6, у површини од 80 m
2
,  

- катастарска парцела број 1272, земљиште уз зграду објекат,  2. Ракоци Ференца 6, у 

површини од 368 m
2
, 

- катастарска парцела број 1558, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, зграда 

културе, Вука Караџића 1, у површини од 333 m
2
,  

- катастарска парцела број 1558, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 186 m
2
, 

- катастарска парцела број 3430, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, 

породична стамбена зграда, Сенћански пут 16/А, у површини од 147 m
2
,  

- катастарска парцела број 3430, број зграде 2, земљиште под зградом- објектом, помоћна 

зграда, Сенћански пут, у површини од 11 m
2
,  

- катастарска парцела број 3430, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 500 m
2
, 

- катастарска парцела број 3430, њива 1.класе,  у површини од 223 m
2
, 

- катастарска парцела број 3773, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом,  зграда 

угоститељства, Главна 107, у површини од 191 m
2
,  

- катастарска парцела број 3773, број зграде 2, земљиште под зградом- објектом, помоћна 

зграда, Главна, у површини од 51 m
2
,  

- катастарска парцела број 3773, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 128 m
2
, 

- катастарска парцела број 3940, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, 

породична стамбена зграда, Лењинова 44, у површини од 233 m
2
,  

- катастарска парцела број 3940, број зграде 2, земљиште под зградом- објектом, помоћна 

зграда, Лењинова, у површини од 55 m
2
,  

- катастарска парцела број 3940, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 500 m
2
, 

- катастарска парцела број 3940, њива 1.класе,  у површини од 149 m
2
, 

- катастарска парцела број 4831, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, зграда 

јединица локалне самоуправе, Радних бригада, у површини од 292 m
2
,  

- катастарска парцела број 4831, број зграде 2, земљиште под зградом- објектом, објекат 

јединица локалне самоуправе, Радних бригада, у површини од 74 m
2
,  

- катастарска парцела број 4831, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 801 m
2
, 

- катастарска парцела број 5411, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом,  зграда 
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културе, Главна 10, у површини од 164 m
2
,  

- катастарска парцела број 5412, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, зграда 

културе, Главна 12, у површини од 790 m
2
,  

- катастарска парцела број 5444/2, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, зграда 

културе, Главна 16, у површини од 339 m
2
,  

- катастарска парцела број 5452, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, зграда 

културе, Главна 26, у површини од 515 m
2
,  

- катастарска парцела број 5452, број зграде 2, земљиште под зградом- објектом, помоћна 

зграда, Главна, у површини од 35 m
2
,  

- катастарска парцела број 5452, број зграде 3, земљиште под зградом- објектом, помоћна 

зграда, Главна, у површини од 15 m
2
,  

- катастарска парцела број 5452, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 352 m
2
, 

- катастарска парцела број 5500, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, зграда 

јединица локалне самоуправе, Главна 44, у површини од 379 m
2
,  

- катастарска парцела број 5500, број зграде 2, земљиште под зградом- објектом, помоћна 

зграда, Главна, у површини од 80 m
2
,  

- катастарска парцела број 5500, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 281 m
2
, 

- катастарска парцела број 5989, број зграде 1, земљиште под зградом- објектом, 

породична стамбена зграда, Љиљана 25, у површини од 155 m
2
,  

- катастарска парцела број 5989, земљиште уз зграду објекат,  у површини од 450 m
2
. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове одлуке се има уписати право коришћења Месне заједнице Бачка Топола на 

непокретностима из члана 1. ове одлуке, у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, у 

складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 

 

Члан 3. 

 

Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:464-13/2015-V 

Дана:05.06.2015. Председник општине   

Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р.  

        

108. 

 На основу члана 74. и 76. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 

и 83/2014-др.закон) и члана 14. тачка 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2009, 5/2011 и 6/2013), Савет месне заједнице 

Ново Орахово, на седници одржаној дана 02.03.2015. године, донео је 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО 

 

Члан 1. 

 

 У члану 36. Статута месне заједнице Ново Орахово („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 12/2013), додаје се нова алинеја 2. која гласи: 

 „Чланови савета Месне заједнице, по правилу своју функцију обављају ван радног односа. 

Председник Савета може функцију обављати, и из радног односа о чему Савет месне заједнице Ново 
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Орахово, доноси посебну одлуку.“ 

 

Члан 2. 

 

 У члану 37. додаје се нова алинеја 6., која гласи: 

 „Чланови Извршног одбора Савета Месне заједнице, по правилу своју функцију обављају ван 

радног односа. Председник Извршног одбора Савета Месне заједнице може функцију обављати и из 

радног односа, у случају када председник Савета Месне заједнице обавља своју функцију ван радног 

односа, о чему Савет месне заједнице Ново Орахово доноси посебну одлуку“. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 45. уместо текста: „Стручном службом руководи секретар месне заједнице“, треба да 

стоји текст: „Стручном службом руководи председник Извршног одбора Савета Месне заједнице. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне 

заједнице, а објавиће се и у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број: 71/2015 Председник Савета 

Дана: 19.03.2015. Месне заједнице 

Ново Орахово Фекеч Јожеф, с.р. 

 
109. 

 На основу члана 74. и 76. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 

и 83/2014-др.закон) и члана 14. тачка 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2009, 5/2011 и 6/2013), Савет месне заједнице 

Бајша, на седници одржаној дана 18.03.2015. године, донео је 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША 

 

Члан 1. 

 

 У члану 37. Статута месне заједнице Бајша („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

12/2013), додаје се нова алинеја 2. која гласи: 

 „Чланови савета Месне заједнице, по правилу своју функцију обављају ван радног односа. 

Председник Савета или заменик Председника Савета, може функцију обављати, и као запослени у 

Месној заједници о чему Савет месне заједнице Бајша доноси посебну одлуку.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне 

заједнице а објавиће се и у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број:  64/15 Председник Савета 

Дана: 20.03.2015. Месне заједнице 

Бајша Карољ Лацковић с.р. 

 

110. 
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На основу члана 13. став 1 тачка 6) и члана 14. Акта о оснивању Првог војвођанског 

индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола,“ бр. 3/2014) ,уз претходну сагласност Општинског већа 

општине Бачка Топола ,  Председник општине приликом вршења функције јединог члана друштва 

Првог војвођанског индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом 

одговорношћу, Бачка Топола, дана 15. јуна 2015. године, је донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Надзорног одбора Првог војвођанског индустријског парка – Логистички центар, 

друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола  

 

I 
 

Именује се Надзорни одбор Првог војвођанског индустријског парка – Логистички центар, 

друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола у следећем саставу: 

 

1. Дудаш Домањ Диана, дипл.економиста, Бачка Топола, Ивана Милутиновића 11.- за 

председника, 

2. Мирела Јањатовић, ветер.техничар, Његошево, И.Л.Рибара 18. - за члана, 

3. Горан Плећаш, проф.возач, Панонија, Шарл Де Гола 17. - за члана.  
  

II 
 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 2 године од дана именовања.  

  

III 
 

Надзорни одбор: 
1. одређује пословну стратегију друштва; 
2. бира и именује, те разрешава директора и заменика директора и утврђује накнаду за 

њихов рад, односно начела за утврђивање те накнаде; 
3. надзире рад директора и заменика директора и усваја њихове извештаје; 
4. врши унутрашњи надзор над пословањем друштва; 
5. врши надзор над законитошћу пословања друштва; 
6. установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима; 
7. даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја друштва; 
8. предлаже члану друштва избор ревизора и награду за његов рад; 
9. контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима; 
10. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у евентуалном 

спору друштва са директором и замеником директора; 
11. врши и друге послове одређене оснивачким актом и одлуком скупштине. 

Надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова: 
- стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним 

лицима; 
- стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно пословање 

друштва; 
- узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемстава, гаранција и 

обезбеђења за обавезе трећих лица. 

IV 

 

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

 

Први војвођански индустријски парк – 

Логистички центар, д.о.о. Бачка Топола  

Број: 02-78/2015-V Председник општине 
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Дана: 15.06.2015. у својству представника члана друштва                                                    

Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 

  
 

 

111. 

 На основу члана 17. став 1. тачка 2) и члана 18. Акта о оснивању Првог војвођанског 

индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2014), Надзорни одбор Првог војвођанског 

индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола, 

дана 18.06.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПРВОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА – 

ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Разрешава се Кокаи Моника, дипл.правник из Бачке Тополе, ул. Змај Јовина 16. дужности 

директора Првог војвођанског индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом 

одговорношћу, Бачка Топола, са даном 18.06.2015. године. 

 

II 

 

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

 

 

Надзорни одбор 

Првог војвођанског индустријског парка – 

Логистички центар, д.о.о.Бачка Топола 

Број: 01/2015 Председник 

Дана: 18.06.2015. Надзорног одбора 

Бачка Топола Домањ Дудаш Диана, с.р. 

 

 

112. 

 На основу члана 17. став 1. тачка 2) и члана 18. Акта о оснивању Првог војвођанског 

индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2014), Надзорни одбор Првог војвођанског 

индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола, 

дана 18.06.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПРВОГ ВОЈВОЂАНСКОГ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА – ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Именује се Јасмина Зимоњић, магистар економских наука из Бачке Тополе, ул. Арањ Јаноша 

58. за вршиоца дужности директора Првог војвођанског индустријског парка – Логистички центар, 

друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола. 
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II 

 

 Мандат вршиоца дужности директора траје од 19.06.2015. године, најдуже шест месеци од 

дана именовања. 

 

III 
 

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

 

Надзорни одбор 

Првог војвођанског индустријског парка – 

Логистички центар, д.о.о.Бачка Топола 

Број: 02/2015 Председник 

Дана: 18.06.2015. Надзорног одбора 

Бачка Топола Домањ Дудаш Диана, с.р. 

 

 

 

 

 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2015. 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 

   

104. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Победа 341 

   

105. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине 

Бачка Топола Месној заједници Пачир 341 

   

106. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине 

Бачка Топола Месној заједници Карађорђево 342 

   

107. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине 

Бачка Топола Месној заједници Бачка Топола 343 

   

108. Одлука о измени и допунама Статута месне заједнице Ново Орахово 344 

   

109. Одлука о допуни Статута Месне заједнице Бајша 345 

   

110. Решење о именовању Надзорног одбора Првог војвођанског индустријског 

парка – Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу Бачка 

Топола 345 

   

111. Решење о разрешењу директора Првог војвођанског индустријског парка – 

Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу Бачка Топола 347 

   

112. Решење о именовању вршиоца дужности директора Првог војвођанског 

индустријског парка – Логистички центар, друштво са ограниченом 

одговорношћу Бачка Топола 347 

   


