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70.
На основу члана 74. Став 5. Закона о локалној самоуправи(“Службени Гласник РС” бр.
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 114. Став 4. Статута општине
Бачка Топола (“Службени лист Општине Бачка Топола” бр. 5/2019) и члана 13. став 6. Одлуке о
месним заједницама на територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017), Председник Скупштине општине Бачка
Топола дана 11.05.2021. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE СТАРА МОРАВИЦА
1. У Одлуци о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица
(“Службени лист Општине Бачка Топола” бр. 30/2020) у тачки 2. речи ”27. децембра 2020. године.”,
замењују се речима ”13. јуна 2021. године.”
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном листу општине Бачка
Топола”.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-3/2021-V
Дана: 11.05.2021. године

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

71.
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др.
закон и 47/2018) и члана 64. ст.т. 22 Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка
Топола “, бр. 5/2019), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације број 21727/2021-II-5 од 05.05.2021. године, Председник општине доноси,
О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације за целу територију
општине Бачка Топола
1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Бачка Топола, проглашена
Одлуком Председника општине, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења
епидемије заразне болести COVID 19, јер су престали разлози њеног проглашења.
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука број: 217-43/2020-V од 09.12.2020.
године којом је ова ванредна ситуација проглашена.
3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобачког управног
округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације,
Одељењу за ВС у Суботици, јавним предузећима, установама и другим учесницима у
спровођењу мера заштите и спасавања.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бачка Топола“, интернет презентацији Општине и средствима јавног информисања.
Број: 217-2/2021-II-5
у Бачкој Тополи
Дана: 05.05.2021. године

М.П.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Адриан Сатмари, с.р.
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72.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. став 2. и 97. став 2.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник
РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и
157/2020 - др. закон) и члана 68. став 1. тачка 14. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист
општине Бачка Топола, број 5/2019) Општинско веће општине Бачка Топола, на 31. седници
одржаној 26. априла 2021. године, донело је следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ - ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Поставља се Бојана Дозет Варга, дипломирани правник из Бачке Тополе, за службеника на
положају - заменика начелника Општинске управе Бачка Топола, на период од пет година, почев од
26.04.2021. године.
II
Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола" и на сајту општине Бачка
Топола.
III
Решење доставити: именованој, Одељењу за финансије, у кадровску евиденцију и архиву.
Образложење
Одребама члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 01/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је
да Општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа
за поједине области.
Одредбама члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон) прописано је да градско, односно општинско
веће (у даљем тексту: Веће) поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.
Општинско веће општине Бачка Топола је расписало Јавни конкурс за попуњавање положаја
заменика начелника Општинске управе општине Бачка Топола број: 111-3/2021-V-2 од 31.03.2021.
године и именовало Конкурсну комисију која је спровела Јавни конкурс за попуњавање положаја –
заменика начелника Општинске управе општине Бачка Топола.
Конкурсна комисија је након спроведеног изборног поступка у складу са члановима 96. и 97.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник
РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и
157/2020 - др. закон), доставила Општинском већу општине Бачка Топола Листу за избор кандидата
за избор заменика начелника Општинске управе Бачка Топола од 19. априла 2021. године и утврдила
да је Бојана Дозет Варга једини кандидат који је учествовао у изборном поступку.
Увидом у пријаву и приложену документацију именоване, утврђено је да је Бојана Дозет Варга
пунолетни држављанин Републике Србије, дипломирани правник, те да испуњава услове у смислу
радног искуства у струци, да није правноснажно осуђивана на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци нити јој је раније престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.
Имајући у виду све наведено, Општинско веће општине Бачка Топола је, на основу члана 49.
став 2. и 97. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе на 31. седници која је одржана 26.04 2021. године под тачком 11. дневног реда, донело
Решење као у диспозитиву.

Број 9.

11.05.2021.

СТРАНА 241. OLDAL

2021.05.11.

9. szám

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења жалба није допуштена, али се може
покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана пријема
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-36/2021
Дана: 26.04.2021.
Бачка Топола

Председник општине
Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.

73.
На основу члана 60. став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016 и 88/2019) члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) Општинско веће општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 07. маја 2021. године донело је
ЗАКЉУЧАК
1. НАЛАЖЕ СЕ ЈП “Тржница“ Бачка Топола да кориснике годишњег закупа вашаришних
услуга Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка
Топола ослободи од плаћања тромесечног износа закупа.
Ослобађање од плаћања тромесечног износа закупа, врши се због неодржавања 10 вашара
од почетка проглашења ванредног стања а у вези са пандемијом заразне болести COVID 19 .
2. Планирана средства за намене наведене у тачки 1. овог Закључка обезбеђена су Одлуком о
буџету општине Бачка Топола за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола број
33/2020 и 6/2021) (у даљем тексту :Одлука).
Средства из става 1. ове тачке планирана су у Посебном делу Одлуке, у оквиру Раздела 5Општинска управа, Глава 5.1, Програм 3:Локални економски развој,Програмска
активност:1501-0003,Функционална класификација 412, Извор финансирања 01, Економска
класификација 451-Текуће субвенције ЈП“Тржница“ у износу од 1.800.000,00 динара
(Позиција 64.1).
Динамика преноса средстава ЈП“Тржница“ биће регулисана посебним правним актом.
3. Овај закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола „.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Број: 4-14/2021-V
Дана: 07.05.2021.
Бачка Топола

Председник општине
Адриан Сатмари, с.р.
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Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Бачка
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Решење о постављењу службеника на положају - заменика начелника
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Закључак о давању налога Јавном предузећу за одржавање пијаце и пружање
услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола за ослобађање кориснике годишњег
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Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2021. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

