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80.
На основу члана 48. став 1. ,5. и 6. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС“
број 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси
Скупштини општине Бачка Топола,
ИЗВЕШТАЈ
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Дана 21.08.2020. године потврђени су мандати за 35 одборника Скупштине општине Бачка
Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине
Бачка Топола одржаних 21.06.2020. године и поновљеним изборима одржаним 28.06.2020. године
за бирачка места број 26. и 48, сходно члану 56. Закона о локалним изборима.
На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 18. марта 2021. године утврђен је
престанак мандата одборнику у Скупштини општине:
-Ковач Ласло, пољопривредни техничар из Бачке Тополе, ул. Етвеш Лоранта бр. 1, због
смрти.
II
Према члану 48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број
129/2007,34/2010 и 54/2011) када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат
одборника.
III
На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола је дана 30.марта 2021.
године доделила мандат следећем кандидату:
-Сабини Колар, физиотерапеутском техничару из Пачира ул. Пап Пала бр. 22 којa се
налази на Изборној листи Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара Иштван Пастор, под редним бројем 22.
Наведеном кандидату је издато уверење да је изабран за новог одборника Скупштине
општине Бачка Топола, с тим да му мандат траје до истека мандата одборника којима је престао
мандат.
Од кандидата Сабине Колар прибављена је сагласност да прихвата мандат.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата одборник врши се на основу уверења о избору одборника и овог
Извештаја о додели мандата новом одборнику.
VI
Овај Извештај објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Општинска изборна комисија
Број: 013-1/2021-V
Дана: 30.03.2021.

Председник
Општинске изборне комисије
Нада Мехаковић, с.р.
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81.
На основу члана 48. ст. 1., 5., и 6. и чл. 49. Закона о локалним изборима («Службени гласник
РС» број 129/2007, 34/2010 -УС , 54/2011, 12/2020,16/2020- аутентично тумачење и 68/2020) и члана
47. тачка 6. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2019),
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја 2021. гoдине, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола Колар Сабини,
физиотерапеутском техничару из Пачира ул. Пап Пала бр. 22. дана 20.05.2021. године, до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
II
Против овог Закључка допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 48 часова од
дана доношења овог Закључка.
III
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-28/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

82.
На основу члана 38. став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 53. став 1 Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (“Службени лист општине Бачка Топола“, бр.
17/2016 и 14/2018) и члана 47. тачка 12) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, бр. 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја
2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА
и расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање
и уређење Бачка Топола ( у даљем тексту: Јавно предузеће) у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).
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Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора Јавних предузећа чији је
оснивач општина Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем Скупштине
општине Бачка Топола бр. 02-6/2021-1, од дана 18.03.2021. год.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане
јавним конкурсом.
II
Подаци о Јавном предузећу и радном месту
Јавно предузећe је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и
послује као јединствена радна целина. Права оснивача остварује Скупштина општине и власник је
100% удела у основном капиталу јавног предузећа.
Седиште јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица М. Тита бр. 70.
Претежна делатност Јавног предузећа је : 71.11 архитектонске делатности.
Поред наведеног обавља и друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време у трајању од 4 године.
Директор:1) представља и заступа јавно предузеће;2) организује и руководи процесом
рада;3) води пословање јавног предузећа;4) одговара за законитост рада јавног предузећа;5)
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење;7) предлаже финансијске извештаје;8) извршава одлуке надзорног одбора;9)
бира извршне директоре;10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала
чији је једини власник јавно предузеће;11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у
складу са законом којим се уређују радни односи;12) доноси акт о систематизацији;13) врши друге
послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Место рада: Бачка Топола.
III
Услови за именовање директора Јавног предузећа
Примењују се одредбе Закона о раду, а подносилац пријаве треба да испуњава и следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;3) да има
најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;5) да познаје област корпоративног управљања;6) да има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова;7) да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;8) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;(3) обавезно лечење наркомана;(4)
обавезно лечење алкохоличара;(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Пријава кандидата садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
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IV
Докази који се прилажу
-извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
- оверена изјава да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
-уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;2)
обавезно психијатријско лечење на слободи;3) обавезно лечење наркомана;4) обавезно лечење
алкохоличара;5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.
V
Критеријуми и мерила за оцењивање стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата и начин провере
Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата (у даљем тексту:
стручност) врши се одговором на пет питања које припрема Комисија.
Писмену проверу чине питања која се односе на познавање система локалне самоуправе и
система јавних предузећа. Комисија благовремено обавештава кандидате у писаном облику о дану
месту и времену писмене провере кандидата.
Сваки одговор на питање се бодује од 1 до 5 бодова.
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом.
Свим кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу.
Максималан број питања је пет .
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата
понаособ.
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат
понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је добио један кандидат у
писменој и усменој провери.
VI
Изборни поступак
Изборни поступак се спроводи у више делова:
-писмена провера
-усмени разговор са кандидатом.
Након спроведеног изборног поступка, на основу укупног броја бодова које је добио сваки
кандидат, Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.
На основу Ранг листе Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље
рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској
управи. Истовремено се доставља и записник о изборном поступку.
У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити
Листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену
проверу кандидата са истим бројем бодова са унапред припремљених додатних пет питања.
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VII
Рок подношења пријава
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса.
Пријаве са пратећом документацијом достављају се у штампаном облику на адресу:
Општина Бачка Топола, Комисије за именовање директора Јавних предузећа чији је оснивач
општина Бачка Топола, М. Тита 30, 24300 Бачка Топола.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Контакт особа: за сва додатна објашњења обратити се Седлар Петеру на телефон 024/715899, peter.sedlar@btopola.org.rs.
VIII
Објављивање
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Дневник“
Нови Сад и „Magyar Szó” Нови Сад и на веб страни www.btopola.org.rs , с тим што ће се рок за
подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
IX
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 111-7/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

83.
На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),
члана 47. став 1. тачка 36) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 5/2019) и члана 10. став 1., у вези члана 2. став 1. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана
20. маја 2021. године доноси
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола бестеретним правним
послом (поклон)
Члан 1.
Oдобрава се прибављање непокретности у јавну својину општине Бачка Топола бестеретним
правним послом (поклон), а у циљу изградње коловоза, тротоара и атмосферске канализације са
пратећим садржајима у Нушићевој улици у Бачкој Тополи.
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Члан 2.
Предмет прибављања у јавну својину општине Бачка Топола јесу непокретности, и то:
-

-

катастарска парцела бр. 7664/2, уписана у лист непокретности бр. 7732 к.о. Бачка
Топола-град, Маршала Тита, остало природно неплодно земљиште, у површини од
363m2, градско грађевинско земљиште, приватна својина Фудбалски клуб "ТСЦ" у 1/1
дела.
катастарска парцела бр. 7664/3, уписана у лист непокретности бр. 7732 к.о. Бачка
Топола-град, Маршала Тита, остало природно неплодно земљиште, у површини од
25m2, градско грађевинско земљиште, приватна својина Фудбалски клуб "ТСЦ" у 1/1
дела.
Члан 3.

Уговор o прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола бестеретним
правним послом (поклон) из члана 2. Ове Одлуке у име општине закључује председник општине, а
по претходно прибављеном мишљењу општинског правобранилаштва.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 464-30/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

84.
На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени
дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон,
96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени
дин.изн. и 126/2020-усклађени дин.изн.) и члана 47. став 1. тачка 3) Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019), Скупштина општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ДЕЛА ОДРЕЂЕНИХ ИЗВОРНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА УСЛЕД УБЛАЖАВАЊА ПОСЛЕДИЦА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19
Члан 1.
Правна лица и предузетници, којима је мерама Владе Републике Србије, а у складу са
Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“,
бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20,1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21 и 34/21), Наредбом о
радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести
COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 22/2021, 23/2021 и 25/2021) и Наредбом о радном времену
и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 33/21), било забрањено или ограничено обављање
делатности, ослобaђају се од плаћања изворних локалних јавних прихода и то:
1) Накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за
постављање летњих башти, киоска, и других монтажних објеката, за период од 01.01.2021. до
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31.12.2021. године, у висини од 50% износа накнаде;
2) Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, за мала, микро правна лица
и предузетнике у области туризма, угоститељства и трговине и њихове пословне јединице у
насељеном месту Бачка Топола и осталим насељеним местима на територији општине Бачка
Топола, за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у висини од 50% износа таксе.
Члан 2.
Износи изворних локалних јавних прихода из члана 1. ове одлуке, утврдиће се решењима
Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, која се доносе за 2021. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 434-36/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

85.
На основу члана 6. и 10. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/2016
и 88/2019) и члана 47. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, бр.
5/2019), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
о смањењу основног капитала Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуге на
њој „Тржница“ Бачка Топола
Члан 1.
Смањује се основни капитал Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуге на њој
„Тржница“ Бачка Топола у износу од 22.889.807,31 динара.
Износ из става 1. овог члана представља уписани неновчани улог оснивача општине Бачка
Топола унет у стварима при оснивању јавног предузећа.
Укупна вредност основног капитала Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање
услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола након смањења неновчаног дела основног капитала износи
100.000,00 динара (уписани и уплаћени новчани капитал).
Члан 2.
Обавезује се оснивач да изврши усклађивање тачке V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал и члана 16. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола са чланом 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Обавезује Јавно предузеће за одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка
Топола да у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке спроведе упис смањења основног
капитала у виду неновчаног капитала код Агенције за привредне регистре.
Члан 4.
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Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
Скупштина општине Бачка Топола
Број: 023-18/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

86.
На основу члана 6. и 10. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/2016
и 88/2019) и члана 47. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, бр.
5/2019), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела
је
О Д Л У К У
о измени одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола
Члан 1.
Овом Oдлуком врши се измена Одлуке о усклађивању Одлуке o оснивању Јавног предузећа
за одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола (у даљем тексту: Одлука)
бр. 023-19/2018-V коју је донела Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној
17.05.2018. године („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 11/2018, 12/2018-испр. и 14/2018).
Члан 2.
У члану 16. став 1. мења се и гласи:
„Основни капитал Јавног предузећа чине:
Уписани капитал
- новчана средства у укупном износу од 100.000,00 (словима: стохиљада динара).
Уплаћени капитал
- новчана средства у укупном износу од 100.000,00 (словима: стохиљада динара).“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
Скупштина општине Бачка Топола
Број: 023-19/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

87.

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн.,
83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн. и 126/2020-усклађени дин.изн.) и
члана 29. став 1. и 47. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“ број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја 2021.
године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПАНОНИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2021 ДО 30.06.2031.
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Панонија уводи се самодопринос за период од 01.07.2021.године до 30.06.2031. године на
примања грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Панонија.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу.
Члан 4.
Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Панонија у износу
од 45.000.000,00 динара (на бази цена из 2020. године).
Члан 5.
Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке, распоређују се за следеће намене:
Реконструкцију и одржавање путне мреже..........................15%.......6.750.000,00 дин.
Одржавање зграда од општег значаја.................................... 15%......6.750.000,00 дин.
Улична расвета - одржавање.................................................. 10%......4.500.000,00 дин.
Трошкови електричне енергије(расвета)............................... 15%......6.750.000,00 дин.
Развој спорта и културе............................................................. 6%.......2.700.000,00 дин.
Дотација цивилним организацијама........................................ 4%......1.800.000,00 дин.
Интервентне мере-помоћ при елементарним непогодама........3%......1.350.000,00 дин.
Санација дивљих депонија..........................................................5%......2.250.000,00 дин.
Остваривање програма самодоприноса и функционисање месне
заједнице..................................................................................27%.....12.150.000.,00 дин.
Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом
прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода.
-

Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Панонија и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне
заједнице Панонија, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Панонија, а
услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса.
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Члан 7.
Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то:
-

-

-

2% на нето зараде односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патената, ауторских права и
техничких унапређења,
4% на приход од вршења самосталне делатности,
20 кг. жита по хектару обрадивог земљишта за власнике земљишта, по подацима
добијеним од Службе за катастар непокретности.
Цена се утврђује на основу просечне цене меркантилне пшенице у последња три месеца
претходне године одређена на Продуктној берзи у Новом Саду. Уколико цена на наведени
начин није утврђена исту утврђује Општинско веће за територију општине Бачка Топола.
1% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако пензионер самовољно потпише
писану изјаву.
Члан 8.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним
путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса
сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана.
Поступак утврђивања и наплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и наплату
јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.
Члан 10.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се на прописане уплатне рачуне при
Министарству финансија Републике Србије Управе за трезор, филијала Суботица, експозитура
Бачка Топола. Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и
наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.
Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима.
Члан 11.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 12.
Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси
Савет месне заједнице.
Члан 13.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су
председник Савета месне заједнице и његов заменик.
Члан 14.
Савет месне заједнице је дужан да поднесе писмени извештај о утрошку самодоприноса
збору грађана у свакој години.
Члан 15.
Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава,
утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.
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Члан 16.
На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн.,
95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, и 86/2019-усклађени дин.изн.).
Члан 17.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за период од
01.07.2021. године до 30.06.2031. године, доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју на коме се средства прикупљају или имају непокретну имовину на подручју Месне
заједнице Панонија, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса, путем
референдума који ће се спровести од 12.06.2021. године до 20.06.2021. године и то на следећи
начин:
-

У периоду од 14.06.2021. године до 18.06.2021. године у временском периоду од 8,00 до
14,00 сати у просторијама Месне заједнице на Панонији (радни дани) и
Дана 12.06.2021., 13.06.2021., 19.06.2021. и 20.06.2021. године у временском периоду од 8,00
до 19,00 сати у просторијама месне заједнице на Панонији (викенд).
Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 016-22/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

88.
На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 , 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 47. Став 1. тачка 8. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топoла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја
2021. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАНОНИЈА
Члан 1.
Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Панонија, ради изјашњавања грађана
о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за период од
01.07.2021.-30.06.2031. године.
Референдум ће се одржати у периоду од 12. јуна 2021. године до 20.јуна 2021. године, у
времену од 8,00 часова до 14,00 часова радним данима и од 8,00 часова до 19,00 часова суботом и
недељом у просторијама Месне заједнице на Панонији, улица Шарла де Гола бб.
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Члан 2.
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем
тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина општине посебним решењем.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове:
-образује гласачки одбор
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 4.
Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност
гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 014-1/2021-II-1
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

89.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 47. тачка 8 Статута општине Бачка Топола
(«Службени лист општине Бачка Топла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 20. маја 2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАНОНИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.07.2021. ДО 30.06.2031. ГОДИНЕ
I
Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за период од 01.07.2021. до 30.06.2031.
године (у даљем тексту : Комисија)
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II
У Комисију се именују:
-за председника: Милојка Сабо, Панонија, Слободана Пенезића 6,
-за члана: Тања Дамјановић, Средњи Салаш, Лењинова 14,
-за члана: Алиса Парак,Панонија, Братство јединство 4.
III
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
-образује гласачки одбор
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са важећим прописима.
IV
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-38/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

90.
На основу члана 32. став 1. тачка 7 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) , члана 22 Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн.,
83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, и 86/2019-усклађени дин.изн.) и члана 29. став 1. и 47. тачка
8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја 2021. године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КРИВАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2021 ДО 30.06.2031.
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Криваја уводи се самодопринос за период од 01.07.2021. године до 30.06.2031. године на
примања грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Криваја.
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Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу.
Члан 4.
Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Криваја у износу од
14.000.000,00 динара (на бази цена из 2020. године).
Члан 5.
Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке, распоређују се за следеће намене:
Пројекти за реконструкцију и одржавање путне мреже..... 40% (5.600.000,00) дин.
Пројекти за одржавање ел.енергије за јавну расвету...........10% (1.400.000,00) дин.
Пројекти за водоводне мреже и рад 3 бунара за воду......... 10% (1.400.000,00) дин.
Пројекти
за
одржавање
зелених
површина
и
набавка
еколошких
контејнера...................................................................................5% (700.000,00 ) дин.
- Пројекти за опремање дечијих игралишта .......................... 5% (700.000,00 ) дин.
- Пројекти за одржавање зграда и објеката од општег интереса... 10% (1.400.000,00) дин.
- Пројекти за интервентне мере - помоћ при елементарним непогодама.....10% (1.400.000,00)
дин.
- Остваривање програма самодоприноса и функционисање месне заједнице.....10%
(1.400.000,00) дин.
Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом
прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода.
-

Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Криваја и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне
заједнице Криваја, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Криваја, а
услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса.
Члан 7.
Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то :
-

-

-

2% на нето зараде односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патената, ауторских права и
техничких унапређења,
4% на приход од вршења самосталне делатности,
20 кг. жита по хектару обрадивог земљишта за власнике земљишта, по подацима
добијеним од Службе за катастар непокретности.
Цена се утврђује на основу просечне цене меркантилне пшенице у последња три месеца
претходне године одређена на Продуктној берзи у Новом Саду. Уколико цена на наведени
начин није утврђена исту утврђује Општинско веће за територију општине Бачка Топола.
1% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако пензионер самовољно потпише
писану изјаву.
Члан 8.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
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Члан 9.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним
путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса
сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана.
Поступак утврђивања и наплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и наплату
јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.
Члан 10.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се на прописане уплатне рачуне при
Министарству финансија Републике Србије Управе за трезор, филијала Суботица, експозитура
Бачка Топола. Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и
наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.
Евиденција о средствима самодоприноса се Продукт ној води у складу са прописима.
Члан 11.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.

Члан 12.
Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси
Савет месне заједнице.
Члан 13.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су
председник Савета месне заједнице и његов заменик.
Члан 14.
Савет месне заједнице је дужан да поднесе писмени извештај о утрошку самодоприноса
збору грађана у свакој години.
Члан 15.
Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава,
утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.
Члан 16.
На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн.,
95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, и 86/2019-усклађени дин.изн.).
Члан 17.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за период од 01.07.2021.
године до 30.06.2031. године, доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају или имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице
Криваја, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса, путем референдума
који ће се спровести од 12.06.2021. године до 20.06.2021. године и то на следећи начин:
-

У периоду од 14.06.2021. године до 18.06.2021. године у временском периоду од 8,00 до
14,00 сати у просторијама сале Месне заједнице Криваја (радни дани) и
Дана 12.06.2021., 13.06.2021., 19.06.2021. и 20.06.2021. године у временском периоду од 8,00

Број 11.

20.05.2021.

СТРАНА 267. OLDAL

2021.05.20.

11. szám

до 19,00 сати у просторијама сале Месне заједнице Криваја (викенд).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 016-23/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

91.
На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 , 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 47. Став 1. тачка 8. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топoла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја
2021. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРИВАЈА
Члан 1.
Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Криваја, ради изјашњавања грађана о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за период од
01.07.2021.-30.06.2031. године.
Референдум ће се одржати у периоду од 12. јуна 2021. године до 20.јуна 2021. године, у
времену од 8,00 часова до 14,00 часова радним данима и од 8,00 часова до 19,00 часова суботом и
недељом у просторијама Месне заједнице Криваја, улица Вука Караџића бр. 14.
Члан 2.
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем
тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина општине посебним решењем.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове:
-образује гласачки одбор
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 4.
Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност
гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије.
Члан 5.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 014-2/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

92.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 47. тачка 8 Статута општине Бачка Топола
(«Службени лист општине Бачка Топла» број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници
одржаној дана 20. маја 2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРИВАЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.07.2021. ДО 30.06.2031. ГОДИНЕ
I
Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за период од 01.07.2021. до 30.06.2031. године
(у даљем тексту: Комисија)
II
У Комисију се именују:
-за председника: Иванка Влаисављевић, Криваја, Вука Караџића 5,
-за члана: Јелена Дидановић, Криваја, Вука Караџића 1,
-за члана: Светлана Узелац, Криваја, Бранка Радичевића 5.
III
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
-образује гласачки одбор
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са важећим прописима.
IV
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-39/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола
93.

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.
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На основу члана 59. и 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016
и 88/2019) и члана 21. и 47. тачка 6. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, бр. 5/2019), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 20. маја
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА
ЗА 2021. годину
I
Даје се сагласност на прву Измену Програма пословања Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за
2021. годину, који је донела Скупштина Друштва на седници дана 22.04.2021. године, под бројем
VIII/2021-10.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-14/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

94.
На основу члана 199. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011, 84/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 47. тачка 10) Статута
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топла“, бр. 5/2019) и члана 10. О д л у к е о
оснивању „ А Q U A T O P “ Д О О Б а ч к а Т о п о л а , број 1 / 2 0 2 1 од 10.05.2021. године,
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o именовању Скупштине друштва „AQUA TOP“ ДOO за развој туризма Бачка Топола АQUA
TOP Turizmusfejlesztési Kft. Topolya
I
Именује се Скупштина друштва „AQUA TOP“ ДOO за развој туризма Бачка Топола АQUA
TOP Turizmusfejlesztési Kft. Topolya, коју чине три представника члана друштва Општине Бачка
Топола и то:
1. Телђеши Хуба, дипл.менаџер у туризму-мастер, из Бачке Тополе, ул. Петра Кочића бр.
59;
2. Суроми Кристијан, дипл. инг. пољ., из Бачке Тополе, ул. Матије Корвина бр. 33;
3. Наташа Чагаљ, мастер професор језика и књижевности из Бачке Тополе ул. Бачкопаланачка
бр. 35.
II
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Представници члана друштва се именују на мандатни период од 4 године, почев од 20. 05.
2021. године.
III
Скупштина друштва:
1) доноси измене одлуке о оснивању друштва;
2) доноси годишњи програм пословања друштва;
3) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
4) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
6) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били
предмет ревизије;
7) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
8) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од
вредности;
9) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања
права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
10) именује и разрешава директора у складу са законом и овом одлуком и утврђује накнаду за његов
рад, односно начела за утврђивање те накнаде;
11) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
12) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање
стечајног поступка од стране друштва;
13) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе биланце и извештаје ликвидационог
управника;
14) одлучује о стицању сопствених удела;
15) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
16) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
17) даје прокуру;
18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са
прокуристом, као и у спору са директором;
19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана
друштва;
20) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела на лице које није
члан друштва;
21) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
22) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са одредбама Закона
о привредним друштвима;
23) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином
велике вредности у складу са Законом о привредним друштвима;
24) одлучује о образовању огранака;
25) одлучује о давању овлашћења за располагање новчаним средствима друштва;
26) одлучује о закључењу уговора о кредиту;
27) доноси пословник о свом раду;
28) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.
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IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-20/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

95.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/2016 и
88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) члана 47. тачка 12. Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) и члана 43. Одлуке о усклађивању одлуке о
оснивању јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој ”Тржница” Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/2018 и 14/2018) Скупштина општине Бачка
Топола, на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА” БАЧКА ТОПОЛА
I
Илдико Золцер, дипл. економиста, Бачка Топола, Кривајска 12, разрешава се дужности
члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница”
Бачка Топола, због поднете оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-40/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.
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96.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/2016 и
88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 ) члана 47. тачка 12. Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) и члана 39. став 2. Одлуке о усклађивању
одлуке оснивању јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој ”Тржница” Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/2018 и 14/2018) Скупштина општине
Бачка Топола, на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА” БАЧКА ТОПОЛА
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој
„Тржница” Бачка Топола, из реда запослених почев од 21. 05. 2021. године именује се Сушић
Наташа, дипломирани економиста са Паноније, Нађ Јожефа бр.1, до истека мандата садашњег
сазива Надзорног одбора.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-41/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

97.
На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 47. тачка 69. Статута општине
Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2019) и члана 13. Пречишћеног
текста Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица од 23.03.2020. године,
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА
ИЗ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА
I
Разрешавају се представник и заменик представника из општине Бачка Топола у Скупштини
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална
депонија“ д.о.о. Суботица, због истека мандата и то:
1. Саболчки Саболч, дипл.економиста из Пачира, ул. Макаи бр. 17. – представник, и
2. Милан Ардалић, пољопривредни инжењер, Бачка Топола, ул. Жаки Јожефа 30.– заменик
представника
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-42/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

98.
На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 47. тачка 69. Статута општине
Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2019) и члана 13. Пречишћеног
текста Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица од 23.03.2020. године,
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА
ИЗ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У СКУПШТИНУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О СУБОТИЦА
I
Именују се представник и заменик представника у Скупштину Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица
из општине Бачка Топола, на мандатни период од 4 године почев од 21. 05. 2021. године и то:
1. Саболчки Саболч, дипл. економиста из Пачира, ул. Макаи бр. 17. – представник, и
2. Ђурђица Плећаш Ивезић, дипл. економиста из Бачке Тополе, ул. Чантавирски пут бр.153. –
заменик представника
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-43/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

Број 11.

20.05.2021.
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99.
На основу члана 34. став 2. и члана 53. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије „ број 15/2016 и 88/2019 ) и члана 18. став 4. Уговора о оснивању
”Регионална депонија” д.о.о. Суботица и члана 47. тачка 12. Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 20. маја 2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ ”РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” Д.О.О. СУБОТИЦА
I
Именује се Кишлиндер Габор, економски техничар, из Бачке Тополе, ул. Лепа бр. 12 за
члана Комисија за именовање директора Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом ”Регионална депонија” Суботица као представник члана друштва за
Бачку Тополу и Мали Иђош на мандатни период од три (3) године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-44/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

100.
На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016 и 88/2019 ) и члана 47. тачка 12. Статута општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“ број 5/2019) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној
дана 20. маја 2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
I
У Решењу о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 6/2021 ) у тачки II тачке 1. и
2. се мењају и гласе:
1. Мак Арпад, дипл. правник, Бачка Топола, ул. Ружа бр. 25 - за председника
2. Сузана Нешић Патаки дипл. правник, Бачка Топола, ул. Шинковић Јожефа бр. 8 -за
члана
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-45/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

Број 11.

20.05.2021.
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101.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-Одлука УС и 24/2011 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18,31/19 37/19-др. Закон и 9/2020), члана 12. Правилника о начину и поступку избора чланова
комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских
докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину
рада комисије (''Сл. гласник РС'' број 32/2019) и члана 47. тачка 69). Статута општине Бачка
Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 5/2019), Скупштина општине Бачка Топола,
на седници одржаној дана 20. маја 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
У Решењу о образовању Комисије за планове општине Бачка Топола (''Службени лист
општине Бачка Топола'' број 12/2019, 3/2020 и 33/2020), у тачки 2. тачка 5. текст:
„5. Ковач Тибор дипл. инж. арх. лиценца број 200 0829 05-за члана,“ мења се и гласи:
„5. Кристина Ћулибрк Медић дипл.инж.арх., лиценца 300 К589 11 -за члана,“.
II
Ово Решење објавити ''Службеном листу општине Бачка Топола''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-46/2021-V
Дана: 20.05.2021. године
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић с.р.

Број 11.
Редни
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Страна

80.

Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола

252

81.

Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине
Бачка Топола

253

Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола

253

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола
бестеретним правним послом (поклон)

256

Одлука о ослобађању плаћања дела одређених изворних локалних јавних
прихода услед ублажавања последица заразне болести COVID-19

257

Одлука о смањењу основног капитала Јавног предузећа за одржавање пијаце
и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола

258

Одлука о измени одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа
за одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола

259

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Панонија за период од 01.07.2021. до 30.06.2031.

260

88.

Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Панонија

262

89.

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради
изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Панонија за период од 01.07.2021. до 30.06.2031. године

263

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Криваја за период од 01.07.2021 до 30.06.2031.

264

91.

Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Криваја

267

92.

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради
изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја
за период од 01.07.2021. до 30.06.2031. године

268

Решење о давању сагласности на прву измену Програмa пословања Друштва
са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом
„Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину

269

Решење o именовању Скупштине друштва „AQUA TOP“ ДOO за развој
туризма Бачка Топола АQUA TOP Turizmusfejlesztési Kft. Topolya

269

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница” Бачка Топола

271

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница” Бачка Топола

272

82.

83.

84.

85.

86.
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90.

93.
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95.
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Решење о разрешењу представника и заменика представника из општине
Бачка Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о.
Суботица

272

Решење о именовању представника и заменика представника из општине
Бачка Топола у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о
Суботица

273

Решење о именовању члана комисије за именовање директора Друштва са
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом
„Регионална депонија” д.о.о. Суботица

274

Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола

247

Решење o измени Решења о образовању Комисије за планове општине Бачка
Топола

275

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».

