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48.  
На основу члана 115. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 1/90) члана 

13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 49/99) и члана 63. Статута општине 
Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 - Пречишћени текст) Скупштина општине 
Бачка Топола на седници одржаној дана 26. јула  2001. године,  донела је 

 
   С Т А Т У Т  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Општина Бачка Топола је територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу од 
непосредног интереса за грађане, у пословима утврђеним уставом, Законом и овим Статутом. 
 

Члан 2. 
 

 Територија општине - јединице локалне самоуправе уређује се Законом. 
 Територију општине утврђену Законом чине следећа насељена места у катастарским општинама: 
 
Ред. 
бр. 

 
НАСЕЉЕНО МЕСТО 

 
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

1. Багремово Гунарош 
2. Бајша Бајша 
3. Бачка Топола Бачка Топола-град 

Бачка Топола 
4. Бачки Соколац Горња Рогатица 
5. Богарош Гунарош 
6. Горња Рогатица Горња Рогатица 
7. Гунарош Гунарош 
8. Зобнатица Мали Београд 
9. Карађорђево Мали Београд 
10. Кавило Гунарош 
11. Криваја Горња Рогатица 
12. Мали Београд Мали Београд 
13. Мићуново Бачка Топола-град 
14. Ново Орахово Ново Орахово 
15. Његошево Његошево 
16.  Оборњача Гунарош 
17. Орешковић Горња Рогатица 
18. Панонија Бајша 
19. Пачир Пачир 
20. Победа Гунарош 
21. Светићево Гунарош 
22. Средњи Салаш Бајша 
23. Стара Моравица Стара Моравица 
  

Седиште Општине Бачка Топола је у Бачкој Тополи. 
 

Члан 3. 
 

Општина је правно лице. 
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Општина има печат округлог облика који садржи грб Републике Србије око којег је исписан текст на 
српском језику - ћириличким и латиничким писмом, мађарском, русинском и словачком језику: "Република Србија 
- Аутономна Покрајина Војводина - Општина Бачка Топола, - Бачка Топола". 

 
Члан 4. 

 
Општина има своје симболе (грб и свечани печат). 
Изглед, начин и услови употребе грба и заставе утврђује се посебном Одлуком Скупштине општине. 
Приликом промене садржине и изгледа грба и заставе општине Бачка Топола затражиће се сагласност од 

Министарства за локалну самоуправу Републике Србије. 
 

Члан 5. 
 

Дан општине Бачке Тополе је 15. септембар. 
Начин обележавања Дана општине уређује се посебном Одлуком Скупштине општине. 
Приликом доношења Одлуке о промени Дана општине Бачка Топола затражиће се сагласност од 

Министарства за локалну самоуправу Републике Србије. 
 

Члан 6. 
 

У службеној употреби у Општини су равноправно српски, мађарски, русински и словачки језик са својим 
писмима. 

 
Члан 7. 

 
Општина развија привредну, културну и другу сарадњу са општинама и грађанима у земљи и 

иностранству. 
Општина сарађује са другим општинама ради остваривања својих програма развоја, задовољавања 

одређених потреба од заједничког интереса и решавања других питања на основу добровољности, узајамности и 
солидарности. 

У остваривању сарадње општина може да удружује средства са другим општинама и градовима, да 
образује заједничке органе, фондове, задужбине, организације и службе и да предузима заједничке активности од 
интереса за Општину и његове грађане. 

 
Члан 8. 

 
Сарадња општине са градовима у иностранству, међународним органима и организацијама, локалним 

јединицама одвија се у оквиру јединствене спољне политике Савезне Републике Југославије и Републике Србије. 
Општина може поједине општине и градове у земљи и иностранству, са којима сарађује, прогласити 

братским градовима, о чему Скупштина општина доноси посебну одлуку. 
 

Члан 9. 
 

Општина одржава и подстиче везе и сарадњу са грађанима који су се трајно или привремено одселили са 
територије општине, а који се нису огрешили о законе Савезне Републике Југославије и Републике Србије и ствара 
код њих интерес, као и повољне услове за повратак и улагања у привредни и културни развој општине. 

 
Члан 10. 

 
Рад органа општине је доступан јавности. 
Ближе одредбе о јавности рада и обавештавања грађана утврђује се Пословником о раду Скупштине 

општине, њених тела, Одлуком о Извршном одбору Скупштине општине и Одлуком о Општинској управи. 
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II  ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 11. 
 

У Општини се врше послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом, законом и Статутом 
Општине. 

 
Члан 12. 

 
Општина као јединица локалне самоуправе, преко својих органа, у складу са Законом: 
1. доноси  у оквиру своје надлежности програм развоја и акте за његово остваривање; 
2. доноси све врсте урбанистичких планова и акте за њихово извршавање, 
3. доноси буџет и завршни рачун; 
4. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности; 
5. уређује и обезбеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора; 
6. обезбеђује услове за изградњу, одржавање и коришћење комуналних, инфраструктуралних, 

стамбених, пословних и других објеката и уређује и обезбеђује услове за уређење и коришћење јавних површина и 
другог простора за одређене намене; 

7. стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу локалних путева и улица и сеоских, 
пољских и других некатегорисаних путева, 

8. стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области просвете, културе и спорта; 
9. стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области здравствене заштите, социјалне 

заштите, и друштвене бриге о деци и омладини; 
10. стара се о задовољавању одређених потреба у области јавног обавештавања; 
11. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине и уређује одређене услове за обављање 

делатности у тим областима; 
12. стара се о заштити животне средине, коришћењу и унапређењу природних добара и подручја са 

лековитим природним својствима; 
13. стара се о развоју села, заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта и вода и уређује 

одређене услове у тим областима заштите и унапређења животињског и биљног света; 
14. извршава законе, друге прописе и опште акте Републике Србије, чије извршавање је поверено 

Општини, обезбеђује извршавање прописа и других општих аката Општине, 
15. прибавља, користи и управља средствима у државној својини, у складу са законом, 
16. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права, 
17. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад; 
18. образује месне заједнице; 
19. стара се о заштити законом утврђених права Општине у случају повреде ових права од стране органа 

државне управе или владе Републике Србије; 
20. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, законом и Статутом 

општине. 
 

III  ОПШТИНСКИ ПРИХОДИ 
 

Члан 13. 
 

 За вршење  послова утврђених Уставом, Законом и Статутом општини припадају приходи утврђени 
Законом. 
 Општини за обављање поверених послова утврђују се средства у буџету Републике. 
 Висина средстава из става 2. овог члана утврђује се у зависности од врсте, сложености и обима поверених 
послова. 
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Члан 14. 
 

 Општина прибавља, користи и управља средствима у државној својини у складу са Законом. 
 Услови, начин и мерила за прибављање, коришћење и управљање уређују се посебном Одлуком 
Скупштине општине. 

Члан 15. 
 

 Општина самостално располаже приходима који му припадају. 
 Општина се може задуживати и закључити уговоре о кредиту. 

 Општина може оснивати фондове и друге облике за финансирање делатности од заначаја за општину. 
Члан 16. 

 
Општина има буџет у коме се исказују сви њени приходи и расходи. 
Буџет и завршни рачун доносе се у складу са Законом. 

 
IV  УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У  ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 

 
Члан 17. 

 
 О појединим питањима утврђеним овим Статутом грађани одлучују референдумом. 
 Грађани одлучују референдумом и у другим случајевима утврђеним Законом. 
 

Члан 18. 
 

 Грађани имају право да путем народне иницијативе предложе Скупштини доношење акта којим ће се 
уредити одређено питање из делокруга општине, промену Статута и других аката, расписивање референдума, 
решавање других питања у складу са Законом и Статутом. 
 

Члан 19. 
 

 Поједина питања о којима одлучује Скупштина општине грађани могу да разматрају на зборовима грађана 
и да уз присуство представника органа локалне самоуправе организују јавну расправу о тим питањима. 
 
 1. Р е ф е р е н д у м   и   н а р о д н а   и н и ц и ј а т и в а 
 

Члан 20. 
 

 Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине непосредно учествују у 
одлучивању о пословима из делокруга општине, референдумом и остваривањем народне иницијативе у складу са 
Законом и овим Статутом. 
 Референдум расписује Скупштина општине. 
 

Члан 21. 
 

 Предлог за расписивање референдума могу поднети: 
 - најмање 100 грађана, 
 - најмање 10 одборника Скупштине општине, 

 - Извршни одбор Скупштине општине, 
- Савет Месне заједнице. 
Скупштина општине обавезна је да расправља о сваком предлогу за расписивање референдума и да о својој 

одлуци обавести предлагача. 
 

Члан 22. 
 

Народном иницијативом грађани могу предложити промену или доношење одговарајућег акта. 
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За покретање народне иницијативе потреба је потпис 100 грађана који имају бирачко право и 
пребивалиште на територији општине. 

 
Члан 23. 

 
Поступак спровођења референдума и народне иницијативе у Општини ближе се уређује одлуком 

Скупштине општине у складу са Законом. 
 
2.  З б о р  г р а ђ а н а 

Члан 24. 
 

Збор грађана се може одржати за месну заједницу или део месне заједнице. 
Збор грађана се може одржати и на подручју изборне јединице за избор одборника Скупштине општине. 
 

Члан 25. 
 
 Збор грађана обавезно сазива председник Савета месне заједнице на иницијативу најмање 20 грађана са 

подручја месне заједнице или изборне јединице, на предлог одборника Скупштине општине или на захтев 
председника Скупштине општине. 

 Организација и начин рада збора грађана уредиће се посебном Одлуком Скупштине општине. 
 

Члан 26. 
 

Збор грађана: 
- разматра питања о којима одлучује Скупштина општине уз организовање јавне расправе  
- покреће иницијативу и даје предлоге за разрешење појединих питања. 
Председник Скупштине општине и други представници општинских органа обавезно се позивају на збор 

грађана. 
 
3.  М е с н е  з а ј е д н и ц е 
 

Члан 27. 
 

 Ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју 
локалне самоуправе, општина по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја образује месну 
заједницу у складу са овим Статутом. 

У месној заједници грађани задовољавају и заједничке потребе који сами утврде. 
 

Члан 28. 
 
Актом о образовању месне заједнице, у складу са овим Статутом одређује се подручје за које се образује 

месна заједница, организација и начин обављања послова у месној заједници и друга питања од значаја за њен рад. 
 

Члан 29. 
 

У месној заједници образује се савет месне заједнице, чије чланове бирају пунолетни грађани који имају 
пребивалиште на њеном подручју. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине у складу са Статутом месне 
заједнице. 

 
Члан 30. 

 
 Средства потребна за извршавање послова месних заједница образују се од: 
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 - средства грађана који они буду обрезбедили  непосредно путем самодоприноса или на други начин, 
 - накнада за услуге и други приходи које својим активностима а у складу са статутом месне заједнице 
остварује месна заједница, 
 - приходи општине која она уступа месној заједници у складу са плановима и програмима развоја месне 
заједнице односно Општине, 
 - средства предвиђена у буџету општине, 
 - поклони и друга средства. 

 
Члан 31. 

 
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених Статутом и актом о 

образовању. 
Месна заједница прибавља, користи и управља средствима у државној својини у складу са Законом као и у 

складу са одлукама Скупштине општине. 
 

Члан 32. 
 

Општина може укинути месну заједницу само по претходно прибављеном мишљењу већине грађана који 
имају пребивлаиште на подручју за које је образована месна заједница. 

 
V ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 
1. С к у п ш т и н а   о п ш т и н е 

Члан 33. 
 

Скупштина општине, у складу са Законом: 
1. доноси Статут општине, Пословник, Програм развоја, буџет и завршни рачун као и друге одлуке и 

акте; 
2. доноси урбанистичке планове, уређује коришћење грађевинског земљишта; 
3. уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћење јавних и других површина и 

услове и начин коришћења простора за паркирање; 
4. уређује услове и начин изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у 

насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, уређује услове за уклањање објеката 
који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност 
саобраћаја; 

5. одређује подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних делатности као и начин 
одлагања комуналног отпада; 

6. Уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, уређује услове и начин 
организовања послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање 
комуналних делатности; 

7. утврђује накнаду за уређивање и накнаду за коришћење грађевинског земљишта, утврђује висину 
накнаде за одржавање стамбених зграда којима управља, као и критеријуме и начин плаћања трошкова 
одржавања пословних просторија и станова у којима се обавља пословна делатност, утврђује висину 
стопе пореза на фонд зарада; 

8. уводи локалне комуналне таксе; 
9. уређује услове изградње и одржавања улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева у насељима, уређује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову 
изградњу, 

10. уређује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља не територији општине; 
11. уређује изградњу, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање основних и средњих школа; 
12. уређује услове и начин обезбеђивања превоза ученика који су настањени на удаљености већој од 4 км 

од седишта основне школе, а за ученике ометене у развоју уређује превоз без обзира на удаљеност  
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стана од школе, превоз, исхрану и смештај деце ометене у развоју која похађају основну 
школу, ако на територији општине нема одговарајуће школе; 

13. оснива установе социјалне заштите и друштвене бриге о деци и обезбеђује њихову 
изградњу, доградњу, опремање и осавремењивање и услове за рад тих установа; 

14. одређује локацију и уређује услове изградње, заштите и одржавања гробаља, уређује 
услове и начин сахрањивања и начин организовања тих услова, односно одржавања 
споменика и спомен обележја од значаја за културно-историјску традицију; 

15. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја и прописује противерозивне мере; 

16. уређује опште услове и начин изградње и одржавање водовода у сеоским насељима; 
17. доноси акт о стављању под заштиту одређеног природног добра; 
18. расписује општински референдум, одручује о предлозима садржаним у народној 

иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 
19. оснива општинске органе, организације и службе утврђене Статутом општине; 
20. бира и разрешава председника и потпредседника Скупштине општине, председника и 

чланова Извршног одбора, 
21. поставља и разрешава секретара Скупштине општине; 
22. именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре 

организација чије је оснивач и даје сагласност на њихове опште акте; 
23. врши надзор над радом општинских органа, јавних предузећа и служби; 
24. обезбеђује услове за уређење туристичких места и развој и унапређење комуналних, 

спортско-рекреативних и других делатности које доприносе развоју туризма, као и 
услове за организовање туристичко-информативне и пропагандне делатности; 

25. уређује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката и друге услове 
њиховог рада и пословања, утврђује услове коришћења и начин управљања природним 
језгрима, изворима, јавним бунарима и чесмама одлучује о привођењу пашњака другој 
култури, 

26. уређује услове за држање и заштиту домаћих животиња и обезбеђује услове карантина 
за животиње у унутрашњем промету, 

27. утврђује мере за случај непосредне опасности од елементарних непогода и одређује 
мере за ублажавање и отклањање непосредних последица од елементарних непогода, 

28. обезбеђује заштиту културних добара, осим културних добара од изузетног и великог 
значаја и развој уметничког стваралиштва, 

29. оснива библиотеке и обезбеђује услове за прикупљање, обраду, чување и давање на 
коришћење књига и других публикација и услове за рад, 

30. обезбеђује изградњу, реконструкцију и одржавање објеката установа културе чији је 
оснивач у којима се остварују потребе културе грађана у општини, обезбеђује рад, 
одржавање и остваривање програма установа културе од значаја за општину (установа 
заштите културних добара, библиотеке, позоришта, домови културе и сл.) 

31. обезбеђује изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката, доноси одлуке о 
организовању и одржавању спортских такмичења и манифестација од значаја за 
општину, обезбеђује услове за рад спортских стручњака у организацијама у области 
спорта на територији општине, 

32. одлучује о сарадњи са другим општинама, 
33. образује савете, комисије и друга радна тела и бира председнике и чланове тих тел, у 

складу са Законом, 
34. утврђивање годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа 

Општине, уз сагласности Владе Републике Србије,  
35. Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом општине. 
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Члан 34. 

 
 Скупштина општине има 41 одборника. 
 Избор одборника врши се сагласно Закону. 
 Одборници се бирају у изборним јединицама које утврђује Скупштина општине. 
 Изборне јединице се одређују тако да се у свакој изборној јединици одборник бира на приближно 
исти број бирача. 

Члан 35. 
 

 Одборници се бирају на четири године. 
 Даном верификације мандата новим одборника престаје функција одборника чији мандат истиче.  

Скупштина општине може у случају непосредне ратне опасности и рата одлучити да се мандат 
одборника продужи док се не стекну услови за избор одборника. 
 

Члан 36. 
 

 Одборник заступа интересе грађана изборне јединице у којој је изабран и њима одговара за свој 
рад. 

Члан 37. 
 

 Одборник учествује у раду Скупштине општине са правима, обавезама и одговорностима у 
складу са Законом, овим Статутом и Пословником Скупштине општине Бачка Топола. 
 Одборници имају право да од општинских органа, организација и служби добијају обавештења 
потребна за обављање њихове функције, као и да покрећу питања из надлежности Скупштине општине. 

 
Члан 38. 

 
 Дужности одборника Скупштине општине врши се почасно. 
 Рад одборника и чланова радних тела може бити плаћен, ако се то одлучи посебном одлуком 
Скупштине, а према критеријумима и мерилима, предвиђених том одлуком. 
 

Члан 39. 
 

 Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено 
мишљење или давање гласа у Скупштини општине. 
 

Члан 40. 
 

 Лице запослено у Општинској управи не може бити истовремено одборник Скупштине општине. 
 Даном потврђивања одборничког мандата запосленом у Општинској управи почиње да му мирује 
радни однос. 

Рад Скупштине 
 

Члан 41. 
 

Седнице Скупштине општине одржавају се према потреби и најмање једанпут у три месеца које 
сазива предсендик Скупштине општине. 
 Седнице Скупштине општине су јавне, осим у случајевима када Скупштина општине на седници 
донесе закључак о одржавању затворене седнице. 
 Председник Скупштине општине је дужан да седницу сазове када то писмено затражи најмање 
једна трећина одборника или Извршни одбор Скупштине општине и то у року од 10 дана од дана 
подношења захтева. 
 Ако председник Скупштине општине не сазове седницу у року од 10 дана, седницу може сазвати 
једна трећина одборника или Извршни одбор на начин утврђен Пословником о раду Скупштине општине. 
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Члан 42. 

 
 Скупштина општине може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 
 Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника ако Законом није предвиђена 
друга већина. 
 

Члан  43. 
 

 Право предлагања одлука и општих аката имају Извршни одбор Скупштине општине, савети и 
комисије и привремена радна тела које именује Скупштине општине одборничке групе и сваки одборник. 
 

Члан 44. 
 

 Скупштина општине уређује свој рад, организацију и начин остваривања права и дужности 
одборника Пословником Скупштине општине. 
 

Радна тела 
 

Члан 45. 
 

 Скупштине општине може образовати радна тела и то: савете и комисије ради разматрања питања 
из њене надлежности. 
 За чланове савета и комисија, поред одборника бира се и одређени број грађана. 
 Председник савета односно комисије именује се из реда одборника. 

Чланови савета и комисија бирају се за мандатни период Скупштине општине, с тим што могу бити 
разрешени и пре истека тог рока. 

Радна тела се образују у складу са Пословником Скупштине општине и утврђује се њихов делокруг, 
састав, начин и време на које се бирају. 

Скупштина општине може посебним актом образовати и друга повремена радна тела, ради 
претресања одређених питања из своје надлежности. 

 
Члан 46. 

 

 Скупштина општине има председника и два потпредседника који се бирају из редова одборника, на 
четири године. 
 
 П р е д с е д н и к    С к у п ш т и н е   о п ш т и н е 
 

Члан 47. 
 

 Председник Скупштине општине: 
1. представља и заступа Скупштину општине, 
2. представља и заступа општину, 
3. предлаже програм рада Скупштине општине, 
4. организује рад Скупштине, 
5. сазива седницу Скупштине, 
6. предлаже дневни ред за седницу, 
7. председава седници Скупштине, 
8. стара се о остваривању јавности рада Скупштине, 
9. потписује акте Скупштине и записнике са седнице Скукпштине, 
10. врши надзор над извршавањем одлука Скупштине, 
11. врши и друге послове предвиђене Статутом, одлукама и Пословником Скупштине. 

Члан 48. 
 

Избор председника Скупштине општине врши се тајним гласањем. 
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 Кандидата за председника Скупштине општине може предложити најмање 10. одборника. 
Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен. 
 Сваки одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 
 За председника Скупштине општине изабран је кандидат који је добио већину гласова укупног 
броја одборника. 
 Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину, избор се понавља и то 
између два кандидата који су добили највећи број гласова. 
 Ако ни у другом кругу гласања председник Скупштине општине није изабран, понавља се цео 
поступак избора. 
 

Члан 49. 
 

 Председник за свој рад одговара Скупштини општине. 
 Председнику престаје функција пре истека времена на које је изабран оставком и разрешењем. 
 Предлог за разрешење може поднети најмање 10 одборника у Скупштини општине. 
 Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен. 
 
 П о т п р е д с е д н и ц и   С к у п ш т и н е    о п ш т и н е 
 

Члан 50. 
 

 Потпредседници Скупштине општине  помажу председнику Скупштине општине у вршењу 
послова из његовог делокруга рада у одређеним областима. 
 Потпредседници Скупштине општине замењује председника у случају привремене спречености. 
 Потпредседници Скупштине општине за свој рад одговарају Скупштини општине. 
 

Члан 51. 
 

 Избор потпредседника Скупштине општине врши се по поступку и на начин на који се бира 
председник Скупштине. 
 

Члан 52. 
 

 Потпредседницима Скупштине општине престаје функција пре истека времена на које су 
изабрани оставком и разрешењем. 
 Разрешење потпредседника се врши на начин и по поступку који је предвиђен за разрешење 
председника. 
 
 С е к р е т а р   С к у п ш т и н е   о п ш т и н е 
 

Члан 53. 
 

 Скупштина општине има секретара који се поставља на предлог председника Скупштине 
општине на мандатни период од четири године. 
 Секретар Скупштине општине истовремено је и секретар Општинске управе у складу са Законом. 
 За секретара може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, положен стручни 
испит за рад у државним органима и најмање шест година радног искуства. 
 За свој рад секретар одговара Скупштини општине и Извршном одбору. 
 Секретару престаје мандат пре истека времена на који је постављен у случајевима предвиђеним 
Законом. 
 Поступак постављања и разрешења секретара уређује се Пословником Скупштине општине. 

Члан 54. 
 

 Секретар Скупштине општине обезбеђује благовремено припремање седница Скупштине 
општине, њених радних тела и достављање скупштинских материјала, обезбеђује да се седница 
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Скупштине општине одвија у складу са овим Статутом и Пословником Скупштина општине, стара се о 
остваривању права одборника Скупштине општине и остваривању јавности рада Скупштине општине, 
потписује акте по овлашћењу и налогу председника Скупштине општине, одлучује о прибављању и 
отуђењу опреме мање вредности и потрошног материјала за потребе органа и организације општине 
Бачка Топола и врши друге послове које му повери Скупштина општине, њено радно тело и председник 
Скупштине општине. 
 
 И з в р ш н и    о д б о р 
 

Члан 55. 
 

Извршни одбор: 
1. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, односно стара се о њиховом извршењу; 
2. одлучује о појединим питањима из надлежности Скупштине општине везано за вршење надзора над 

радом општинских организација, јавних предузећа и служби, за које га Скупштина општине овласти; 
3. предлаже начин решавања појединих питања о којима одлучује Скупштина општине, као и акте које 

Скупштина доноси; 
4. даје мишљење о предлогу одлука и других општих аката које Скупштини општине подносе други 

предлагачи; 
5. предлаже начин решавања појединих питања из надлежности Скупштине општине; 
6. доноси упутства и друге акте за извршавање одлука Скупштине општине; 
7. утврђује начела за унутрашњу организацију Општинске управе, организација и служби; 
8. доноси Пословник о свом раду; 
9. решава сукоб надлежности између Општинске управе и предузећа, установа и других организација 

када на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединачним правима грађана, правних лица 
или других странака; 

10. решава по жалбама и приговорима као другостепени орган када је то општинском одлуком 
предвиђено; 

11. решава о изузећу секретара Општинске управе; 
12. одлучује о давању на коришћење односно у закуп као и о отказу уговора о давању на коришћење 

односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности у државној својини које користи општина 
Бачка Топола; 

13. врши распоред службених зграда и пословних просторија на коришћење органима и организацијама 
општине Бачка Топола; 

14. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа и организација општине 
Бачка Топола уз сагласности Владе Републике Србије; 

15. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе органа и организација општине 
Бачка Топола без обзира на вредности и уједно утврђује начин и услове коришћења истих; 

16. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и одлукама, актима општине и законом. 
 

Члан 56. 
 

 Извршни одбор има председника, два потпредседника и шест чланова. 
 Председника, потпредседнике и чланове Извршног одбора бира Скупштина општине. 
 Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Извршног одбора. 
 Кандидат за председника Извршног одбора у сагласности са председником Скупштине општине 
предлаже кандидате за потпредседнике и чланове Извршног одбора. 
 Председник, потпредседници и чланови Извршног одбора могу истовремено бити и одборници 
Скупштине општине. 
 Председник, потпредседник и чланови Извршног одбора бирају се на четири године а могу бити 
разрешени и пре истека тог рока. 
 

Члан 57. 
 

 Избор председника Извршног одбора врши се тајним гласањем. 
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 За председника Извршног одбора изабран је кандидат који је добио већину гласова укупног броја 
одборника. 
 Ако је предложено више кандидата а ни један није добио потребну већину, избор се понавља 
између два кандидата који су добили највећи број гласова. 
 Ако ни по поновљеном гласању председник Извршног одбора није изабран, понавља се цео 
поступак. 

 
Члан 58. 

 
 Потпредседнике и чланове Извршног одбора Скупштина општине бира јавним гласањем уколико се не 
одлучи другачије. 
 
 Број кандидата за потпредседнике и чланове Извршног одбора одговара броју који се бира. 
 Кандидати за потпредседнике и чланове Извршног одбора изабрани су ако је за избор  гласала већина од 
укупног броја одборника. 
 

Члан 59. 
 

 Извршни одбор и сваки његов члан одговорни су Скупштини општине за свој рад. 
 Извршни одбор или поједини његови чланови могу се разрешити пре истека времена на које су бирани на 
образложен предлог председника Скупштине општине, председника Извршног одбора или најмање трећине 
одборника на исти начин на који су изабрани. 
 О предлогу за разрешење отвара се расправа. 
 Одлука о разрешењу Извршног одбора, председника, потпредседника или члана Извршног одбора сматра 
се усвојеном ако је за њу гласала већина од укупног броја одборника. 
 Извршни одбор и сваки његов члан може поднети оставку. 
 Оставка или разрешење дужности председника Извршног одбора повлачи за собом оставку целог 
Извршног одбора. 
 Извршни одбор који је разрешен или је поднео оставку или му је престао мандат због распуштања 
Скупштине општине услед расписивања превремених избора остаје на дужности до избора новог Извршног 
одбора. 

Члан 60. 
 

 Организација и начин рада Извршног одбора уређује се одлуком Скупштине општине и Пословником о 
раду Извршног одбора. 
 
 О п ш т и н с к а   у п р а в а 
 

Члан 61. 
 

 Општинска управа као јединствен орган: 
- непосредно извршава прописе и друге акте Скупштине општине и Извршног одбора, 
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и Извршни одбор, 
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

општине и Извршног одбора. 
Општинска управа извршава републичке законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини. 
Овлашћења у погледу вршења послова из своје надлежности Општинска управа остварује у складу са 

општим актима општине, применом Закона и других прописа. 
 

Члан 62. 
 

 Секретар Скупштине општине је истовремено и секретар Општинске управе. 
 Радом Општинске управе руководи секретар. 
 Секретар Општинске управе усклађује рад Општинске управе и обезбеђује функционисање управе као 
целине, води бригу о законитости рада управе, ефикасности, економичности у раду Општинске управе, обуставља 
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извршење незаконитих аката органа Општинске управе донетих ван управног поступка, решава сукоб надлежности 
између организационих јединица Општинске управе, потписује акте из надлежности органа Општинске управе, 
решава о изузећу службених лица у Општинској управи. 
 За свој рад и рад Општинске управе секретар одговара Скупштини општине и Извршном одбору. 
 

Члан 63. 
 

 Организација и рад Општинске управе уређује се одлуком Скупштине општине у складу са Законом. 
 

Члан 64. 
 

 Послове правне заштите имовинских правних интереса општине обавља секретар Општине 
или лице кога он овласти. 
 Послове пружања правне помоћи грађанима у остваривању њихових права обавља орган 
управе за пружање правне помоћи. 
 Послове за припремање и организовање седнице Скупштине општине и Извршног одбора и 
њихових радних тела, припремање материјала и нацрта одлука врши стручна служба Скупштине 
општине. 

 
VI  ОДЛУКЕ И ДРУГА АКТА 

 
Члан 65. 

 
 Скупштина општине доноси одлуке и друга општа и појединачна акта, решења, закључке и 
препоруке. 
 Извршни одбор Скупштине општине доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и 
закључке. 
 Општинска управа доноси правилниике, наредбе, упутства, решења и закључке. 
 

Члан 66. 
 

 Статут, одлуке општа и појединачна акта Скупштине општине објављују се у “Службеном 
листу општине Бачка Топола”, на српском и мађарском језику. 
 Акти Извршног одбора Скупштине општине и Општинске управе објављују се у 
“Службеном листу општине Бачка Топола” кад је то тим актом предвиђено. 
 

VII  ПРОМЕНЕ СТАТУТА 
 

Члан 67. 
 

 Предлог за промену Статута може поднети најмање 300 бирача, најмање 10 одборника или 
Извршни одбор Скупштине општине. 
 О предлогу за промену Статута одлучује Скупштина општине већином од укупног броја 
одборника. 
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Члан 68. 
 

 Кад Скупштина општине прихвати предлог овлашћеног предлагача, доноси одлуку о 
приступању промени Статута, одређује начин и поступак израде предлога Статута, односно 
његових измена и допуна. 

 
Члан 69. 

 
 Скупштина општине, на предлог Комисије за статутарна питања, утврђује нацрт акта о 
промени Статута и доставља га на јавну расправу. 
 Након спровођења јавне расправе Комисија за статутарна питања утврђује предлог акта о 
промени Статута. 
 Уколико се промена Статута врши ради усклађивања са законом, Комисија за статутарна 
питања може без претходног поступка доставити Скупштини предлог акта о промени Статута. 
 

Члан 70. 
 

 Скупштина усваја акт о промени Статута већином гласова од укупног броја одборника. 
 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 71. 
 

 Скупштина општине ће у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог Статута  
ускладити своје одлуке и друге прописе и друга општа акта са овим Статутом. 
 

Члан 72. 
 

 Одредба члана  34. става 1. овог Статута ступа на снагу и примењује се почев од наредних 
локалних избора. 

Члан 73. 
 

 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Решење Скупштине општине Бачка 
Топола, о јавном правобранилаштву општине Бачка Топола и Мали Иђош бр. 021-3/93-II од 
29.01.1993. године ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 2/93) 
 

Члан 74. 
 

 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Општине Бачка Топола и Одлуке о 
изменама и доипунама (“Сл. лист општине Бачка Топола” бр. 8/91, 3/92, 1/97, 7/99 и 5/2000). 

 
Члан 75. 

 
 Статут општине Бачка Топола ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу општине Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-11/2001-I        Председник 
Дана: 26. 07. 2001.           Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
 
49. 
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 На основу члана 14. и 173. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 49/99 и 
27/2001 и члана 5. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола, број 4/2000-
Пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. јула 
2001.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О СИМБОЛИМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком  утврђује се облик, садржај, услови и начин коришћења симбола општине 
Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 Симболима се изражава историјска, културна, привредна и географска посебност општине 
Бачка Топола. 
 

Члан 3. 
 

 Симболи Општине Бачка Топола су амблем и свечани печат општине Бачка Топола. 
 Симболи из става 1. овог члана могу се употребљавати само уз државне симболе. 
 

Члан 4. 
 

 Амблем општине Бачка Топола је у облику штита, и плаве је боје. На врху се налази златна 
круна са пет кракова украшена бисерима и драгуљима. 
 У средини штита се налази стојећи лав жуте боје на плугу беле боје, окренут лево са 
погледом напред. У десној шапи држи три класја житарице. 
 

Члан 5. 
 

 Амблем општине Бачка Топола истиче се на згради Скупштине општине Бачка Топола, у 
сали за одржавање седница Скупштине општине и Извршног одбора. 
 На зградама других државних органа, установа и јавних предузећа чији је оснивач 
Скупштина општине, зградама предузећа и организација које имају седиште у општини Бачка 
Топола амблем се може истицати под условима и на начин који утврди Извршни одбор Скупштине 
општине Бачка Топола у складу са законом. 
 

Члан 6. 
 

 Амблем општине Бачка Топола могу употребљавати председник Скупштине општине, 
председник Извршног одбора и секретар Скупштине општине у протоколарном дописивању, које је 
везано за вршење послова и радних задатака. 
 

Члан 7. 
 

 Употреба амблема општине Бачка Топола може се одобрити и као украс, ако је то у 
интересу општине Бачка Топола у складу са чланом 5. став 2. ове Одлуке. 
 Употреба амблема из става 1. овог члана може се ограничити временски. 
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   Члан 8. 
 

 О захтевима за употребу амблема општине Бачка Топола решава Извршни одбор 
Скупштине општине. 
 Уз захтев за употребу амблема прилаже се технички опис начина употребе и сврха 
употребе. 
 

Члан 9. 
 

 О Решењима о дозволи употребе амблема општине Бачка Топола води се посебна 
евиденција, и ова решења се објављују у »Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

Члан 10. 
 

 Свечани печат општине Бачка Топола је округлог облика. 
 У кругу на ивици печата исписане су речи  «SIGILLUM OPPIDI TOPOLA 1806». Ивица 
круга је сачињена од житарског класја и зрна житарице, а унутрашњи круг од ситних силизованих 
тачака. У њему се налази круна са пет кракова. Испод круне је стојећи лав на плугу окренут лево са 
погледом напред. У десној шаци држи три класја житарице. Са десне стране између главе лава и 
круне налазе се плодови жира повезани у јединствени венац, а са леве стране се налази снап дувана. 
 Печат је пречника 60 мм. 
 

Члан 11. 
 

 Свечани печат општине Бачка Топола отискује се у печатном двоску или сличном 
прикладном материјалу на дипломе, споразуме са побратимљеним општинама или градовима у 
земљи и у иностранству, свечане документе и акте које додељује или издаје Скупшитна општине 
или њени органи. 
 

Члан 12. 
 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши орган управе надлежан за послове комуналне 
инспекције. 
 

Члан 13. 
 

 Новчаном казном од 3.000,00 – 50.000,00 казниће се за прекршај правно лице ако: 
 

1. Амблем општине Бачка Топола истиче на згради против условима и начину утврђеном 
од стране Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола 

2. Амблем општине Бачка Топола употреби као украс супротно одредбама члана 7. ове 
Одлуке. 

 
Члан 14. 

 
 Новчаном казном од 300,00 – 3.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у 
правном лицу и физичко лице ако употреби амблем општине Бачка Топола супротно одредбама 
члана 5. ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе: 
1. Одлука о адмбему општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 6/82) 
2. Одлука о употреби амблема и печата општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка 

Топола, број 11/82). 



Број 7. 26.  07.  2001. СТРАНА  106. OLDAL 2001.  07. 26.              7. szám 

  

 
Члан 16. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола,»a примањиваће се од дана добијања сагласности од министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 016-9/2001-I Председник 
Дана: 26. 07. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
 
 
50. 
 
  На основу члана 40. став 3. Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 66/91; 83/92; 
53/93; 48/94 И 53/95), члана 11. Закона о здравственој заштити животиња ("Сл.гласник РС", бр. 37/91; 
50/92; 33/93; 52/93; 53/93; 67/93; 48/94; 53/95 и 52/96), чл. 36 став 4 Закона о мерама за унапређење 
сточарства ("Сл.гласник РС", бр. 61/91) и члана 29. Статута општине Бачка Топола ("Сл.лист општине 
Бачка Топола", бр. 8/91; 3/92; 1/97 и 7/99) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 
26. јула 2001. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ  

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком прописују се ближи услови за држање и заштиту домаћих животиња на 
територији општине Бачка Топола. 
 Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се животиње за друштво, крупна и ситна 
стока, живина, голубови и пчеле. 
 Животињама за друштво у смислу ове Одлуке сматрају се пси и мачке. 
 Овом Одлуком прописани услови за држање и заштиту домаћих животиња не односе се на 
објекте Индустријске производње ван насељеног места (фарме свих врста стоке) и салаше. 
 

Члан 2. 
 

 На територији општине Бачка Топола дозвољено је држање домаћих животиња под условом и на 
начин да се не узнемиравају трећа лица, обезбеди сигурност и хигијена и под другим условима 
прописаним овом Одлуком. 
 Држалац животиње је дужан да, зависно од врсте и потребе животиње, исту храни, гаји, негује и 
обезбеди јој здравствену заштиту. 
 Држаоцем животиња у смислу ове Одлуке сматра се свако правно или физичко лице које је 
власник, корисник или чувар животиња. 
 

Члан 3. 
 

 Одредбе ове Одлуке које се односе на број паса и мачака које се могу држати не примењују се на 
правна и физичка лица која су регистрована за обављање услуга у узгоју ових животиња. 
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II ПСИ И МАЧКЕ 
 

Члан 4. 
 

 Држалац пса или мачке је дужан да се о овим животињама за друштво брине, да их негује, храни, 
обезбеди им потребне санитарно-хигијенске услове и лечење. 
 Држалац пса је дужан да изврши упис у регистрацију свог пса на начин прописан законом.  
 Држалац пса је обавезан извршити вакцинацију пса у складу са законом.  

 
Члан 5. 

 
 У индивидуалним стамбеним зградама у стану се могу држати два пса и две мачке. 
 У колективним стамбеним зградама са три или више станова, у стану се може држати само један 
пас или једна мачка. 
 Подмладак животиња из овог члана може се држати у стану најдуже до 6 месеци старости. 
 Забрањено је држање паса и мачака на ходницима и другим заједничким просторијама колективне 
стамбене зграде, балконима и терасама. 

 
Члан 6. 

 
 У дворишту породичне стамбене зграде могу се држати два пса и њихов подмладак до 6 месеци 
старости. 
 У заједничком дворишту стамбене зграде пас се  може држати само ако постоји сагласност 
корисника заједничког дворишта. 
 На улазу у двориште стамбених зграда из става 1. и 2. овог члана, власник пса мора на видном 
месту истакнути натпис "чувај се пса". 
 У дворишту стамбених зграда из става 1. и 2. овог члана пас се мора држати тако да не постоји 
могућност да напусти двориште или на други начин угрози и узнемири пролазнике и суседе. 
 

Члан 7. 
 

 Држалац пса је дужан да пса изводи на поводцу а службеног пса  и уједљивог пса и са заштитном 
корпом на њушци. 
 Забрањено је пуштање пса са поводца, осим у парковима и на другим зеленим површинама, које 
су обележене за ту сврху. 
 Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката  заједнiчке комуналне 
потрошње и месне заједнице у насењеним местима, којима је Одлуком о утврђивању, одржавању и 
заштити зелених површина на територији општине Бачка Топола, поверено одржавање зелених 
површина, одредиће и обележити зелене површине на које се могу пси пуштати, на начин прописан овом 
Одлуком и тај акт су дужни објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола", и путем средства 
јавног информисања обавестити о томе грађане. 
 

Члан 8. 
 

 Пси и мачке се не могу доводити у јавне просторије и на јавна купалишта, а на друга јавна места, 
на којима се окупља већи број грађана пси се могу водити на кратком поводцу. 
 Држалац пса или мачке је дужан да предузме неопходне мере да ове животиње не уједу или на 
други начин повреде треће лице. 
 

Члан 9. 
 

  Уколико пас приликом извођења и кретања загади јавне површине,  држалац животиње је 
дужан да их без одлагања очисти. 
 Уколико пас или мачка при извођењу из стана загаде заједничке просторије, држалац животиње је 
дужан да загађену површину очисти и опере, а по потреби, и дезинфикује. 
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Члан 10. 
 

 Забрањено је хушкати једног пса на другог, хушкати пса на човека, као и организовати борбе паса. 
 Забрањено је држати, узгајати и изводити псе расе пит бул териер. 
 

III СТОКА  И ЖИВИНА 
 

Члан 11. 
 

 У зони ширег центра града Бачка Топола (по Генералном плану Бачке Тополе) није дозвољено 
држање стоке и живине. 
 Ова зона је ограничена улицама: Николе Тесле, Јадранска, Нушићева, Светозара Марковића,Змај 
Јовина, Бољаи Фаркаша, Карађорђева, ул. 1.Маја обухвата јужну страну ул. Раде Кончара (у дубини од 
око једног реда плацева), до улице Народноослободилачке, обухвата комплекс Православне цркве, 
наставља се северном страном ул. Раде Кончара у дубини од око једног реда плацева), обухватајући 
објекте "Тополине" и "Доже Ђерђа" до улице Николе Тесла. 
 Просторна диспозиција ове зоне приказана је у Генералном плану Бачке Тополе. 
 У новоизграђеним деловима града Бачка Топола који имају важеће Детаљне урбанистичке, 
односно друге урбанистичке планове који не предвиђају изградњу објеката за држање стоке, такође није 
дозвољено држање стоке и живине. 

 
Члан 12. 

 
 На подручју града Бачка Топола, изузев зоне ширег центра из члана 11. и на насељеним местима 
на територији општине Бачка Топола, стока и живина се могу држати под следећим условима: 
 - да се стаје, торови, свињци и живиници налазе на удаљености која не може бити мања од 15 м од 
стамбених суседних објеката а 5 м од међне линије, као и да су опремљени свим потребним садржајима (посебни 
објекти за држање стоке, ограђен простор од мрежасте жице за држање живине, могућност локалног прилаза 
ради чишћења и друго) у циљу адекватног хигијенског одржавања. 
 - да се стаје, торови, свињци и живинарници редовно чисте, а ђубре избацује у депоније стајског ђубрета. 
 - да депоније стајског смећа буду непропусне, од бетона и покривене покретним капком, а постављене на 
удаљености која не може бити мања од 15 м од стамбених објеката, а од 3-5 м од међне линије. 
 - да се стока и живина не пушта на јавне површине. 
 - да се стока не напаја на јавним чесмама, бунарима и другим изворима пијаће воде. 
 Лицу које не обезбеди све услове из става 1 овог члана, забраниће се држање стоке, односно, живине. 
 

IV  ХВАТАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И САКУПЉАЊЕ И 
САХРАЊИВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА 

 
Члан 13. 

 
 Хватање паса и мачака луталица на подручју града Бачка Топола врши ветеринарска станица 
Суботица, а на подручју других насељених места на територији Општине Бачка Топола вршење ових послова 
дужне су да организују месне заједнице у тим местима.  
 Псом и мачком луталицом у смислу ове Одлуке сматрају се пси и мачке које је власник свесно 
напустио, односно, које су напустиле власника без његове воље, а који се без надзора нађу на улицама, 
парковiма и другим јавним површинама, супротно одредбама ове Одлуке. 
 Псе и мачке луталице који су ухваћени на територији општине Бачка Топола (из става 1 овог члана) 
смешта у карантин и са њима поступа у складу са законом, Правилником о условима i мерама за хумано 
хватање и унуштавање паса и мачака луталица ("Сл.гласик РС", бр. 29/94) и другим актима донетим на основу 
закона, ветеринарска станица Суботица, односно јавна или друга предузећа којима су месне заједнице 
повериле те послове. 
 Уништавање паса и мачака луталица на нешкодљив начин у случајевима из овог члана на територији 
општине Бачка Топола врши ветеринарска станица Суботица. 
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Члан 14. 
 

 У обављању послова из члана 13. оvе Одлуке надлежна ветеринарска станица, односно јавно 
комунално или друго предузеће, којем су ти послови поверени, сарађује са Друштвом пријатеља 
животиња и уколiко постоје могућности може да смести ухваћене псе и мачке у прихватилиште овог 
друштва (уколико га имају) које се о њима брине и предузме мере да се ове животиње удоме. 
 Друштво пријатеља животиња не сме псе и мачке, који су смешти у прихватилиште, а које не 
може да удоми, ослободити. 
 

Члан 15. 
 

 Сакупљање и сахрањивање животињских лешева на подручју града Бачка Топола врши Јавно 
предузеће "Комгад" Бачка Топола, а у насељеним местима јавна комунална или друга предузећа којима су 
ти послови поверени, уколико се лешеви нађу на јавним површинама. 
 Плаћање послова из става 1. овог члана регулише се уговором између извршилаца послова и 
Извршног одбора Скупштине општине  Бачка Топола, односно надлежног органа месних заједница. 
  

Члан 16. 
 

 Локација за сточна гробља се одређују урбанистичким плановима, ван граница грађевинског 
подручја. 
 О одређивању сточног гробља као и о његовом одржавњу старају се, у складу са хигијенско-
техничким нормативима и урбанистичко-техичким условима ЈП"Комград" на подручју града Бачка 
Топола, а на подручју других насељених места јавна комунална или друга предузећа, којима су ти 
послови  поверени. 
 Изградња, уређење и одржавање сточног гробља финансира се из накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, накнаде за вршење тих услуга, средстава прикупљених по одредбама Одлуке о 
обезбеђивању средстава за заштиту и унапређење животне средине и других извора. 
 

Члан 17. 
 

 Држалац животиња дужан је да одмах, а најкасније у року од 24 часа пријави угинуће животиње 
ЈП "Комград" Бачка Топола, односно меснимј заједницама у насељеним местима. 
 Забрањено је да се леш угинуле животиње оставља на јавним површинама или сахрањује од 
стране неовлашћеног лица као и ван сточног гробља. 
 

V.  ГОЛУБОВИ 
 

Члан 18. 
 

 Голубови се могу држати у колективним стамбеним зградама у посебно изграђеним просторијама 
или објектима на проходном крову или тавану и уз претходно прибављену сагласност Скупштине зграде, 
под условом да се не узнемиравају суседи и не загађује околина. 
 Забрањено је држање голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама 
колективних стамбеих зграда. 
 Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима на 
тавану или тераси, под условом да се не узнемиравају суседи и не загађује околина. 
 Голубови се могу држати у дворишту породичне стамбене зграде, у посебно изграђеним 
објектима, под условом да су удаљени најмање 10 м од регулационе линије стамбених објеката и објеката 
за снабдевање водом. 
 У заједничком дворишту стамбене зграде голубови се могу држати само уколико постоји 
сагласност корисника заједничког дворишта. 
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Члан 19. 

 
 За држање више од 10 голубова морају се изградити стални објекти, а за држање до 10 голубова 
могу се изградити привременИ објекти, као што су кавези од дасака, жице и сличног материјала. 
 Подови сталних и привремеих објеката за држање голубова морају бити изграђени од 
непропустљивог материјала, са нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у одговарајућу 
канализацију или ђубриште. 
 Стални и привремени објекти за држање голубова морају бити ограђени, морају се редовно 
чистити и по потреби, а најмање два пута годишње дезинфиковати. 
 

VI  ПЧЕЛЕ 
 

Члан 20. 
 

 Држалац пчела дужан је да постави пчелињак тако да пчеле не сметају суседима и 
пролазнИцИма. 
 Није дозвољено постављање пчелињака у стамбеним објектима у густо насељеним местима. 
 Пчелињаци до 10 кошница могу се држати у дворишту породичне стамбене зграде, с тим што 
морају бити удаљени најмање 10 метара од регулационе линије стамбених објеката, објеката за држање 
животиња и објеката за снабдевање водом. 
 ПчелИњацИ са преко 10 кошница могу се постављати, односно,држати само тако да су удаљени 
најмање 50м од јавних путева и стамбених објеката у суседству. 
 Пчелињаци из претходног става, на паши морају имати видно истакнуто име и презиме и пуну 
адресу држаоца пчела, а кошнИце морају бити обележене редним бројем. 
 

VII  НАДЗОР 
 

Члан 21. 
 

 Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска Инспекција за заштиту 
животне средине и Комунална Инспекција (у даљем тексту: Инспекција). 

 
Члан 22. 

 
 Инспекција је овлашћена да лицима, која држе домаће животиње у зони где то није дозвољено 
или у броју већем од прописаног, решењем забрани држање домаћих животиња. 
 

Члан 23. 
 

 Инспекција је овлашћена да лицима, која се не придржавају услова за држање домаћих животиња 
прописаних овом Одлуком, решењем наложи успостављање хигијенских и других услова прописаних 
за њихово држање или уклањање животиња, као и да одреди рок за његвво извршење. 
 Уколико држалац животиње не поступИ по решењу из претходног става, инспекција доноси 
решење о забрани држања животиња. 
 Принудно извршење решења може се спровести одузимањем животиње од држаоца и њиховом 
предајом на чување у карантину ветеринарске станице Суботица, уколико се ради о псима и мачкама, 
односно другим надлежним институцијама, уколИко се ради о другим животињама. 
   

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

 Новчаном казном од 3.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај: 
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 1. Јавно предузеће за грађевиско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње Бачка Топола, ако: 
 - не одреди и не обележи зелене поиршине за пуштање паса, односно не објави акт Из члана 7 
ове Одлуке. 
 2. Ветеринарска станица Суботица, јавно комунално или друго предузеће ако не врши послове 
из чланова 13. и 14. ове Одлуке. 
 3. Јавно предузеће "Комград" Б.Топола, , јавна комунална или друга предузећа којима су месне 
заједнице повериле послове из члана 15. и 16. оВе Одлуке ако их не обављају у складу са одредбама тих 
чланова. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу из тачке 1., 2. и 3. 
овог члана новчаном казном од 500,00 до 3.000,00 динара. 

 
Члан 25 

 
 Новчаном казном од 3.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако: 
 1. хушка пса и организује борбе паса супротно одредбама члана 10. ове Одлуке 

2. држи стоку и живину у деловима града у којима то није дозвољено, односно супротно 
одредбама члана 11.  ове Одлуке. 

Новчану казну из става 1 овог члана наплаћује на лицу места комунални инспектор или 
инспектор за заштиту животне средине  

 
Члан 26 

 
 Новчаном казном од 500,00 до 3.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:  

1. поступа супротно одредбама члана 4. ове Одлуке 
2. држи више паса или мачака, противно члана 5. и 6. ове Одлуке, 

 3. држи подмладак паса и мачака дуже од 6 месеци старости противно одредбама члана 5. и 6. ове 
Одлуке. 
 4. у заједничком дворишту стамбене зграде држи псе без сагласности корисника заједниког 
дворишта супротно одредбама члана 6. став 2., 

5. држи псе и мачке на ходнику и другим заједничким просторијама супротно одредби члана 5 
став 4 

6. не поступи по одредбама члана 6. став 3. и 4., 
7. Изводи пса без поводца и без заштитне корпе на њушци (члана 7. став 1. и члана 8. став 1.) 
8. пушта пса да се слободно креће супротно одредбама члана 7.  ове Одлуке, 

 9. доводи псе и мачке на јавно место супротно одредбама члана 8. став 1. ове Одлуке 
 10. Не предузима мере из члана 8. став 2.,  
 11.  не очисти јавне површине које пас или мачка загаде приликом извођења, односно, не 
очисти, не опере, а по потреби, не дезинфикује заједничко степениште или друге заједничке просторије 
које су пас или мачка загадили (члан 9.) 
 12. држи стоку и живину противно условима прописаним у члану 12. ове Одлуке. 
 13. не пријави угинуће животиње у прописаном року односно са лешом угинуле животиње 
поступа супротно одредбама члана 17. ове Одлуке. 
 14. држи голубове противно условима Из чланова 18.  и 19. ове Одлуке 
 15. држи пчеле противно условима члана 20. ове Одлуке. 
 Новчану казну из става 1 овог члана наплаћује на лицу места комунални инспектор или 
инспектор за заштиту животне средине. 
 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 Држаоци животиња дужни су да држање животиња ускладе са одредбама ове Одлуке у року од 3 
месеца, од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
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Члан 28. 
 

 Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње Бачка Топола дужно је да одмах да на објављивање акт којим се одређују зелене површине на 
које се пси могу пуштати на начин прописан у чл. 7 ове Одлуке и исте уредно обележи. 
 ЈП "Комград", Б.Топола је дужно усгласити своје пословање са одредбама ове Одлукеу року од 30 
дана од дана њеног доношења. 
 

Члан 29. 
 

 Овом Одлуком ставља се Ван снаге Одлука о хватању и уништавању паса и мачака луталица и 
уклађању животињских лешева на подручју Општине Бачка Топола ("Сл.лист општине Бачка Топола", 
бр. 1/96). 

 
Члан 30. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бачка 
Топола", а примењиваће се од 1. јануара 2002., Изузев одредаба  члана 12. које ће се за постојеће објекте 
примењивати од 1. јануара 2005. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 501-59/2001-I Председник         
Дана: 26. 07.  2001.год. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р.,    
 
 
51. 
 На основу члана 27 Закона о планирању и уређењу простора и насеља ("Сл.гласник РС", бр. 
44/95 и 16/97( и члана 29 тачка 2 Статута општине Бачка Топола ("С.лист општине Бачка Топола", 
бр. 4/2000 и 5/2000) Скупштина општине Бачка Топола је на седници одржаној дана             26. јула 
2001. године донела  
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА ЗА ДЕО БЛОКА 1  У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Урбанистичког пројекта за део блока 1 у Бачкој Тополи (у даљем 
тексту: Урбанистички пројекат), у циљу обезбеђивања услова за уређење, организацију и 
коришћење простора за централне функције града, са посебним нагласком на манифестациони трг. 
 

Члан 2. 
 

 Урбанистички пројекат се припрема за простор у централном делу града Бачка Топола - 
који је Генералним планом Бачка Топола намењен централним садржајима града, а ограничен је 
 - комплексом католичке цркве - на северу 
 - ул. М.ТИта (М-22) - са запада 
 - пешачком улицом која тангира објекте војвођанске банке - на југу 
 - ул. Николе Тесле - на истоку 
 Тај простор обухвата парцеле: 4468; 4469; 4470; 4471; 4472; 4473; 4474 и 7308 (ул. М.ТИта) 
И 7475 (ул. Н.Тесле) - к.о. Бачка Топола-град. 

Члан 3. 
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 Рок за израду Урбанистичког пројекта је  30  дана, од дана доношења ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
 За носиоца израде одређује се ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош, из Бачке 
Тополе, ул. М.ТИта бр. 39. 
 

Члан 5. 
 

 Средства за израду Урбанистичког пројекта обезбеђује наручилац Урбанистичког пројекта: 
ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Бачка 
Топола. 
 

Члан 6. 
 

 У току израде Урбанистичког пројекта не може се вршити промет нити издавати 
урбанистичке и грађевинске дозволе на парцелама из члана 2.  ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
 Нацрт урбанистичког пројекта ће се изложити на јавни увид. 
 Истовремено са излагањем на јавни увид спроди се стручна расправа. 
 Излагање Нацрта урбанистичког пројекта на јавни увид и стручна расправа оглашавају се у 
дневним односно, локалним листовима на српском и мађарском језику, најкасније 15 дана пре 
почетка јавног увида и одржања стручне расправе. 

 
Члан 8 

 
  Одлуку о приступању изради Урбанистичког пројекта са основним графичким приказом 
предметног простора доставити Министарству за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 
грађевинарство, Београд,  у року од 15 дана, од дана доношења. 
 

Члан 9 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 350-8/2001-I Председник 
Дана: 26. 07. 2001.год. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 
52. 
 
 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља ("Сл.гласник РС", бр. 
44/95 и 16/97) и члана 29., тачка 2. Статута општине Бачка Топола ("Сл.лист општине Бачка 
Топола", бр. 4/2000 и 5/2000) Скупштина општине Бачка Топола је на седници одржаној дана     
2001.године донела 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ПРЕДЕЛА ЗА  

АКУМУЛАЦИОНО ЈЕЗЕРО "ЗОБНАТИЦА" И ЊЕГОВУ ОКОЛИНУ 
Члан 1 
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 Приступа се изради Генералног плана предела за Акумулационо језеро "Зобнатица" и 
његову околину, (у даљем тексту Генерални план предела) у циљу обезбеђивања услова, за 
организацију, уређење и коришћење простора и изградњу објеката разне намене, пре свега: 
туризма, угоститељства, пољопривреде, шумарства, лова и риболова, коришћење вода, разних 
спортова и слично. 

 
Члан 2 

 
 Генерални план предела обухвата простор од око 600ха, омеђен: 
 - Магистралним путем М-22 на  - на истоку 
 - путем који повезује М-22 са насељем Карађорђево - на северу 
 - путем који води од Пољопривредне школе према Уметничкој  колонији - на западу 
 - грађевинским реоном града Бачка Топола - на југу. 
 

Члан 3 
 

 Носилац израде Генералног плана предела је једно од јавних предузећа за урбанизам, 
регистровано за ову врсту послова и које има одговарајућу лиценцу, а обезбеђује се преко ЈП за 
урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из Бачке Тополе. 
 

Члан 4 
 

 Рок за израду Генералног плана предела је  90 дана, од дана доношења Одлуке о изради. 
 

Члан 5 
 

 Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са надлежним органима 
Општине Бачка Топола, радним организацијама чија је делатност повезана са предвиђеном 
наменом простора и које су заинтересоиане за исти. 

 
 

Члан 6 
 

 Средства за израду Генералног плана предела обезбеђује ЈП за грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола. 

 
Члан 7 

 
 На подручју за које се израђује Генерални план предела не може се вршити промет 
грађевинског и другог земљИшта, нити издавати урбанистичке и грађевинске дозволе до доношења 
тог плана, а најдуже 6 месеци, од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 8 
 

 Нацрт Генералног плана предела изложиће се на јавни увид у просторијама Општинске 
управе - Оделења за урбанизам, комуналну привреду, имовинско-правне послове и терцијалне 
делатности у трајању од 30 дана, о чему ће грађани бити обавештени у средствима јавног 
информисања, најмање 15 дана пре излагања, на српском и мађарском језику. 
 Обавештење ће садржати податке о Генералном плану предела, место и време његовог 
излагања на јавни увид и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања примедби на исти и 
давања стручних мишљења и предлога. 
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Члан 9 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 350-9/2001-IV Председник 
Дана:  26. 07. 2001.год. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
    
 
53. 
 
 На основу чл. 45. ст. 3.Закона о друштвеној бризи о деци («Сл. гласник РС», број 49/92, 
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01 и 38/01) члана 2 Уредбе о критеријумима  за 
утврђивање мреже установе за децу («Сл. гласник РС», број 75/92, 6/96) и члана 29. тачка 32. 
Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 4/2000 – 
пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. јула 
2001. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о мрежи предшколских установа за децу на територији општине Бачка Топола 
(«Сл. лист општине Бачка Топола», број 5/93) у члану 3. став. 1. алинеја 2. мења се и гласи: 
«полудневни боравак деце у трајању од 5 сати дневно». 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана oд дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а примењиваће се од 1. септембра 2001. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 60-7/2001-III-01 Председник 
Дана:   26. 07.  2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
54. 
 
 На основу члана 5. Одлуке о издавању монографије Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 
Топола», број 1/99) и члана 29. тачка 28. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 
Топола», број 4/2000 – пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола, на седници 
одржаној дана 26. јула 2001. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА И 
РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА МОНОГРАФИЈЕ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 
I 
 

 У Издавачки Савет монографије Бачке Тополе именују се: 
 
 1. Баби Атила  
 2. Дудаш Александар  
 3. Адор Пал  
 4. Драгославић Драган  
 5. Десимир Чолић  
 6. Манић Иштван    
 7. Балаша Ендре  
 8. Сомбати Золтан 
 9. Миодраг Пејовић 
 10. Јован Терзић 
 11. Мишо Мудринић 
 12. Шерфезе Карољ 
  13. Егереши Шандор 
 14. Ринд Иштван 
 15. Фехер Ласло. 

II 
 

 У Редакциони одбор монографије Бачке Тополе именују се: 
 
 1. Др. Харкаи Имре, за председника 
 2. Војнич Тивадар, за секретара 
 3. Др. Пеновац Антал, за члана 
 4. Др. Вираг Габор, за члана 
 5. Миливој Вулетин, за члана  
 6. Нађ Тибор, за члана 
 7. Јањић Бранко, за члана. 
 

III 
 

 Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о именовању чланова издавачког савета и 
редакционог одбора монографије Бачке Тополе бр. 02-4/99-I од 9. 03. 1999. године («Сл. лист 
општине Бачка Топола», број 1/99). 
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-33/2001-I Председник 
Дана: 26. 07. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
55. 
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 На основу члана 18. Закона о јавним службама (»Сл.гласник РС», број 42/91) члана 8. става 
2. Одлуке о оснивању предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола 
(«Сл.лист општине Бачка Топола», број 5/93) и члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола, 
(«Сл.лист општине Бачка Топола», број 4/2000 – пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине 
Бачка Топола, на седници одржаној дана 26. јула 2001.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 ЧЕРНЕК МАГДОЛНА из Бачке Тополе, именује се за в.д. директора Предшколске установе 
за децу «Бамби» Бачка Топола до 1.07.2002. године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 60-4/I Председник 
Дана: 26. 07. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
56. 
 На основу члана 5. Одлуке о организовању Завода за урбанизам општине Бачка Топола у 
Јавно предузеће д.о.о. за урбанистичко планирање и уређење општине Бачка Топола и Мали Иђош 
(«Сл. лист општине Бачка Топола», бр. 4/2001) и члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола  
(«Сл. лист општине Бачка Топола», број 4/2000 – пречишћен текст и 5/2000), Скупштина општине 
Бачка Топола, на седници одржаној дана 26. јула  2001. г., донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗАЋА Д.О.О. ЗА  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНА  

БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 
 
I 
 

 КУЧЕРКА ЛЕНЂЕЛ ДОРОЋА дипл. инж. хортикултуре из Бачке Тополе именује се за в.д. 
директора Јавног предузећа д.о.о. за урбанистичко планирање и уређење општина Бачка Топола и 
Мали Иђош почев од 12. јула 2001. године најдуже до годину дана. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-34/2001-I Председник 
Дана: 26. 07. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
57.  
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 На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу члана 16. 
Одлуке о Општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2001), на предлог 
секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола, 
донео је 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ   САВЕТНИКА СЕКРЕТАРА ЗА УРБАНИСТИЧКО-

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ - НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
I 
 

 ШИЛОБАД РАДМИЛА, дипломирани инжињер архитектуре, запослена у Oпштинској 
управи Бачка Топола разрешава се дужности саветника секретара за урбанистичко-грађевинске 
послове - начелника Оделења за урбанизам, комуналну привреду, имовинско-правне послове и 
терцијалне делатности дана 31. маја 2001. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА Председник 
Број: 02-24/2001-I Извршног одбора  
Дана: 16. 05. 2001. године Дудаш Александар  
Бачка Топола 
 
58. 
 
 На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу члана 16. 
Одлуке о Општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2001), на предлог 
секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола, 
донео је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉАЊУ В.Д. САВЕТНИКА СЕКРЕТАРА - НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 
I 
 

 ПРИЦА ВЕСНА, правник, запослена у Oпштинској управи Бачка Топола, почев од 1. јуна 
2001. године поставља  се за в.д. саветника секретара - начелника Оделења за грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 
послове 
 

II 
 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА Председник 
Број: 02-25/2001-I Извршног одбора  
Дана: 16. 05. 2001. године Дудаш Александар с.р.,  
Бачка Топола 
 
59. 
 На основу члана 22. став 1. тачка 1. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласнИк РС", бр. 
44/95 и 16/97) и члана 22.  Одлуке о грађевинском земљишту ("Сл.лист општине Бачка Топола", бр. 
6/96) извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22. 05. 2001. 
године,  донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,  

ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

Даје се на коришћење Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола неизграђено грађевинско земљиште 
уписано у к.о. Бачка Топола-град, зкњ. уложак број 1 под парцелним бројевима: 

6592 у површини од 00-07-38ха; 
6594 у површини од 00-08-20ха; 
6603/2 у површини од 00-14-06ха 

ради изградње објеката пијаце са пратећом инфраструктуром. 
  

II 
 

 Земљишта наведена у тачки и овог решења дају се без накнаде под условом да нови 
корисник комунално опреми земљиште по урбанистичком пројекту комплекса пијаце и након 
формирања јавног предузећа које ће газдовати пијацом, пренесе му иста без накнаде. 
 

III 



Број 7. 26.  07.  2001. СТРАНА  120. OLDAL 2001.  07. 26.              7. szám 

  

 
 Права и обавезе које проистичу из овог решења уредиће се посебним уговором  у року од 30 
дана од  дана доношења овог решења. 
 Уговор у име Извршног одбора Скупштине општине потписује председник. 

 
IV 

 
 Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
Број: 46-6/2001-IV Председник 
Дана: 22. 05. 2001. год. Извршног одбора 
БАЧКА ТОПОЛА  Скупштине општине  
 Дудаш Александар с.р.,  
  
60. 
 
 На основу одредаба члана 55. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине 
Бачка Топола», број 4/2000 – пречишћени текст ) и одредаба члана 7. и 8. Пословника о раду 
Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», 
број 1/95), Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. јуна 
2001. године донео је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКE КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ  
НАСТАЛЕ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 

 
I 
 

 Ради утврђивања настале штете од елементарне непогоде – града на подручју Општине 
Бачка Топола образује се Општинска  комисија за утврђивање настале штете од елементарне 
непогоде Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија) 
 

II 
 

 За чланове Којисије именују се: 
1. Фермановић Боривоје, председник 
2. Вукосављевић Живојин, заменик председника 
3. Певец Александра, за члана 
4. Шабли Карољ, за члана 
5. Симовић Рајко, за члана 
6. Марковић Жарко, за члана 
7. Дворнић Раденко, за члана 
8. Дукић Милан, за члана 
9. Рак Лајош, за члана 
10. Деспотовић Јово, за члана 
11. Мехескеи Киш Јанош, за члана 
12. Станковић Борислав, за члана 
13. Шетало Јанош, за члана 
14. Јелић Лука, за члана 
15. Петковић Милимир, за члана 
16. Провчи Ђуро, за члана 
17. Мастиловић Ненад, за члана 
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18. Кљакић Предраг, за члана 
19. Фараго Лајош, за члана 

III 
 

 Задатак и послови Комисије јесте утврђивање и евидентирање последица насталих од 
елементарне непогоде које су настале  на подручју Општине Бачка Топола, као и достава елабората 
Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола и Покрајинском Секретаријату за 
пољопривреду. 
 

IВ 
 

 Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-18/97-I Председник 
Дана: 28. 06. 2001. Извршног одбора 
Бачка Топола Скупштине општине 
 Аександар Дудаш с.р., 
 
 
 
61.  
 

На основу члана 33. става 2. Пословника Скупштине општине Бачка Топола, Комисија за 
избор и именовања на седници одржаној дана 25. јула  2001. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДА И ДРУГИХ ТРОШКОВА ОДБОРНИКА 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ЛИЦА, БИРАНИХ И ИМЕНОВАНИХ ОД СТРАНЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Тачка 1. 
 

 Овим Решењем утврђује се право на накнаду и друге трошкове 
 - одборницима Скупштине општине, и  
 - члановима радних тела Скупштине оипштине изабраним  и именованим од стране 
Скупштине општине,  за учествовања у раду Скупштине општине и њених радних тела. 
 

Тачка 2. 
 

 Лицима, наведеним у тачки 1. овог Решења за учешћа у раду Скупштине општине и њених 
радних тела припада накнада у висини 50% дневнице за службено путовање у земљи исплаћене у 
претходном месецу у Републици Србији на основу података, објављених од стране органа 
надлежног  за послове статистике. 
 

Тачка 3. 
 

 Лицима, наведеним у тачки 1. овог Решења која због учешћа у раду Скупштине и њених 
радних тела или због вршења одређених послова за потребе Скупштине општине нису остварили 
зараду на радном месту, надокнадиће се изгубљени износ на основу поднете потврде од стране 
послодавца. 
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Тачка 4. 

 
 Лицима, наведеним у тачки 1. овог Решења припада накнада трошкова превоза од места 
становања до места одржавања седница и обратно у висини трошкова превоза у јавном саобраћају 
(аутобус). 
 

Тачка 5. 
 

 Лицима, наведеним у тачки 1. овог Решења за путовања ван подручја општине Бачка 
Топола, учињена по задатку Скупштине општине, припада дневница за службено путовање, 
накнада трошкова превоза, односно накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене 
сврхе према прописима, важећим у службене сврхе према прописима, важећим за запослене у 
Општинској управи. 
 

Тачка 6. 
 

 Члановима одборничких група Скупштине општине приликом одржавања седница 
одборничке групе, непосредно пре одржавања седнице Скупштине општине припада накнада 
трошкова превоза од места становања до места одржавања седница и обратно у висини трошкова 
превоза у јавном саобраћају (аутобус). 
 

Члан 7. 
 
 Накнаде и други трошкови одборника Скупштине општине и лица бираних и именованих 
од стране Скупштине општине Бачка Топола, утврђене овим Решењем исплаћују се по правилу 
путем штедних књижица односно текућих рачуна грађана најкасније у року од три дана од дана 
одржавања седница односно завршетка одређеног задатка. 

 
Тачка 8. 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 1. јула 2001. године. 
 

Тачка 9. 
 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о висини дневница, путних 
трошкова и накнада за изгубљену зараду одборника Скупштине општине Бачка Топола, број: 114-
14/92-II-01 од 14. 09. 1992. године и 114-3/94-I од 21. 07. 1994. године. 
 

Taчка 10. 
 

 Ово Решење се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
- Комисија за избор и именовања – 
Број: 121-34/2001-I Председник 
Дана: 25. 07. 2001. године К о м и с и ј е 
Бачка Топола Гелер Тибор с.р.,  
 
 
Редни 
број 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
СТРАНА 

   
48. Статут општине Бачка Топола 90 
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49. Одлука о симболима општине Бачка Топола 104 
   

50. Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња 106 
   

51. Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта за део блока 1. у 
Бачкој Тополи 

 
112 

   
52. Одлука о изради Генералног плана предела за Акумулационо језеро 

«Зобнатица» и његову околину 
 

113 
   

53. Одлука о измени одлуке о мрежи предшколских установа за децу на 
територији општине Бачка Топола 

 
115 

   
54. Решење о именовању чланова Издавачког савета и Редакционог одбора 

монографије Бачке Тополе 
 

115 
   

55. Решење о именовању в.д. директора Предшколске установе за децу 
«Бамби» Бачка Топола 

 
116 

   
56. Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа д.о.о. за 

урбанистичко планирање и уређење општина Бачка Топола и Мали Иђош 
 

117. 
   

57. Решење о разрешењу дужности саветника секретара за урбанистичко-
грађевинске послове – начелника Оделења за урбанизам, комуналну-
привреду, имовинско-правне послове и терцијалне делатности 

 
 

117 
   

58. Решење о постављању в.д. саветника секретара – начелника Оделења за 
грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно 
предузетништво и имовинско-правне послове 

 
 

118 
   

59. Решење о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта 
Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 
заједничке комуналне потрошње Бачка Топола 

 
 

119 
   

60. Решење о образовању Општинске комисије за утврђивање настале штете 
од елементарне непогоде  

 
119 

   
61. Решење о утврђивању висине накнада и других трошкова одборника 

Скупштине општине и лица бираних и именованих од стране Скупштине 
општине Бачка Топола 

 
 

121 
 

Издавач: Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ 
Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. 
Аконтација претплате за 2001. годину износи 2.910,00 динара. Жиро рачун број: 45200-845-84 са 
назнаком «Сопствени приходи Општинске управе Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка 
Топола». 
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