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4. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), Уредбе о правилима 

и условима за доделу помоћи мале вредности (De minimis помоћи) ("Службени гласник РС", брoj 

23/21), члана 68. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 

5/19) и Oдлукe o буџeту општине Бачка Топола зa 2023. гoдину ("Службени лист општине Бачка 

Топола", број 40/2022), Општинско веће на седници одржаној дана 26. јануара 2023. године, донело 

је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

 ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

I   

 Овом одлуком се додељује помоћ мале вредности (de minimis помоћи) правним лицима за 

суфинансирање таквих пројеката прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области јавног информисања, 

који ће бити реализовани путем медија и који ће емитовати/дистрибуирати медијски садржај на 

територији општине Бачка Топола. 

II 

 Циљ доделе ове помоћи је: 

 - oствaривaњe jaвнoг интeрeсa грaђaнa општине Бачка Топола у oблaсти jaвнoг 

инфoрмисaњa,  

 - рaзвoj мeдиjскoг плурaлизмa, увoђeњe, пoбoљшaњe или прoширeњe прoгрaмских сaдржaja 

у нoвинaмa или eлeктрoнским мeдиjимa, укључуjући и интeрнeт стрaницe, нa jeзицимa 

нaциoнaлних мaњинa кojи сe кoристe нa тeритoриjи oпштине Бачка Топола, кojи дoпринoсe 

истинитoм, нeпристрaснoм, прaвoврeмeнoм и пoтпунoм инфoрмисaњу свих грaђaнa општине Бачка 

Топола, 

 - зaштитa и рaзвoj људских прaвa и дeмoкрaтиje, унaпрeђивaњe прaвнe и сoциjaлнe држaвe, 

 - подизање квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других 

мањинских група, 

 - слoбoдaн рaзвoj личнoсти и зaштитa дeцe и млaдих, рaзвoj културнoг и умeтничкoг 

ствaрaлaштвa, 

 - рaзвoj oбрaзoвaњa, укључуjући и мeдиjску писмeнoст кao дeo oбрaзoвнoг систeмa, 

 - рaзвoj нaукe, спoртa и физичкe културe, 

 - зaштитa живoтнe срeдинe и здрaвљa људи, 

 - унaпрeђивaњe мeдиjскoг и нoвинaрскoг прoфeсиoнaлизмa и oстaлих мeдиjских сaдржaja 

кojи дoпринoсe зaдoвoљaвaњу пoтрeбa грaђaнa општине Бачка Топола зa инфoрмaциjaмa и 

сaдржajимa из свих oблaсти живoтa. 

 

III 

 Средства се додељују путем јавног конкурса зa суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe 

мeдиjских садржаја из области јавног информисања који расписује Председник општине Бачка 

Топола. 

IV 

 Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2023. годину ("Службени лист општине Бачка 

Топола", брoj 40/2022) опредељена су средства у укупном износу од 14.000.000,00 

(четрнаестмилиона) динара за суфинансирање пројеката прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области 

јавног информисања за 2023. годину. 
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V 

 Укупна вредност de minimis помоћи коју корисници могу да добију, одређена је чланом 4. 

Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (DE MINIMIS помоћи) и она се 

кумулира са другим de minimis помоћима при чему та вредност не може прећи износ од 

23.000.000,00 (двадесеттримилиона) динара додељених у текућој фискалној години, као и у 

претходне две фискалне године по истом основу. 

VI 

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

          

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                  ПРЕДСЕДИК        
Број: 453-10/2023-V       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 26.01.2023.          Сатмари Адриан, с.р. 

Бачка Топола 

 

5. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 350-3/2023-V 

Дана: 26.01.2023. 

Бачка Топола 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број: 72/2009, 

81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и 

члана 4. став 4 Одлуке о монтажним објектима (Службени лист општине Бачка Топола 26.1/2022)  

Општинско веће општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. јануара 2023. године доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА  КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА МАЊЕ 

МОНТАЖНЕ ОБЈЕКТЕ, БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГЕ САДРЖАЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I. УСВАЈА се Програм коришћења јавних површина за мање монтажне објекте, баште 

угоститељских објеката и друге садржаје на територији општине Бачка Топола, који 

је израдило Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 

заједничке комуналне потрошње  и урбанистичко планирање и уређење Бачка 

Топола, а на предлог Општинске управе Бачка Топола – Одељења за просторно 

планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-

стамбене послове и привреду. 

 

II. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Бачка Топола“. 

 

Председник Општине 

Сатмари Адриан, с.р.        
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

4. Одлука о додели помоћи мале вредности за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања 38 

   

5. Закључак о усвајању Програма коришћења јавних површина за мање 

монтажне објекте, баште угоститељских објеката и друге садржаје на 

територији општине Бачка Топола 39 

   

Издавач: Одељење за општу управу и друштвене делатности, послове органа општине и заједничке 

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

општине. Аконтација претплате за 2023. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-

70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


