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49. 

 

На основу члана 115. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 1/90) и члана 10. и 30. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 9/2002) и члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка 

Топола", бр. 6/2002, 10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 

дана 19. јуна 2003. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 У Статуту општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 6/2002, 

10/2002 и 12/2002) у члану 2. у табеларном делу редни број 17. "Назив насељеног места на 

српском језику" мења се са "Орешковић" на "Томиславци", "Назив насељеног места на мађарском 

језику" мења се са  "Orešković" на "Tomislavci", "Назив насељеног места на русинском језику" 

мења се са "Орешкович" на "Томиславци", и "Назив насељеног места на словачком језику" мења 

се са "Orešković" на "Tomislavci". 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  110-19/2003-III Председник 

Дана: 19. јуна 2003. г. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

50. 

 

 На основу члана 21. и 22. Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга и 

промету робе и инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 39/96 и 20/97), члана 9. 

Закона о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 

67/93, 48/94, 53/95, 52/96 и 25/2000) члана 27-33. Правилника о минималним техничким условима 

за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе ("Сл. гласник РС", бр. 47/96 и 22/97) и 

члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Б. Топола", бр. 6/2002, 10/2002 и 

12/2002) Скупштина општине Б. Топола, на седници одржаној 19. јуна 2003. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ПРОМЕТУ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Одлуком о промету робе на пијацама и вашарима (у даљем тексту: Одлука), одређује се 

назив, место и врсте пијаца и вашара, радно време пијаца и вашара, управљање пијацама и 

вашарима, коришћење пијачног и вашаришног простора, промет робе на пијацама и вашарима и 

услови промета, основи пијачног и вашаришног реда, надзор над спровођењем ове Одлуке и 

казнене одредбе. 
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Члан 2. 

 

 Под пијацом и вашаром у смислу ове Одлуке подразумева се урбанистичким планом 

одређени простор и објекти на њему, који је опремљен потребном инфраструктуром и продајним 

местима за промет робе. 

 

Члан 3. 

 

 Пијачни и вашаришни простор морају бити повезани на електричну мрежу и мрежу 

водовода и канализације. 

 

II НАЗИВ, МЕСТО И ВРСТЕ ПИЈАЦА И ВАШАРА 

 

Члан 4. 

 

 На територији општине Бачка Топола пијаце и вашари се одржавају на просторима који 

су просторним односно урбанистичким плановима предвиђени за ту намену, и то: 

 1. БАЧКА ТОПОЛА 

 У улици Карађорђевој бб. на простору ЈП "Тржница" ДОО Б. Топола одржавају се: 

 - зелена и млечна пијаца 

 - живинска и рибља пијаца 

 - робна пијаца 

 - ауто пијаца. 

 На простору Вашаришта, јужно од растеретног пута одржава се сточна пијаца. 

 2. СТАРА МОРАВИЦА 

 У Старој Моравици пијаце се одржавају у улици Парк и у улици Бориса Кидрича. 

 3. ПАЧИР 

 У Пачиру пијаце се одржавају на Тргу Маршала Тита и Бајмочком путу. 

 4. БАЈША 

 У Бајши пијаце се одржавају на Тргу ослобођења. 

 5. ГУНАРОШ 

 У Гунарошу пијаце се одржавају у улици М. Тита на Вашаришту. 

 6. НОВО ОРАХОВО 

У Новом Орахову пијаце се одржавају на простору Задружног дома. 

7. КРИВАЈА 

На Криваји пијаце се одржавају у центру насеља испред топлане. 

 

III РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА И ВАШАРА 

 

Члан 5. 

 

 Пијаце у Бачкој Тополи се одржавају сваким радним даном и суботом. 

 Вашар се одржава сваке друге недеље у месецу, почев од марта месеца па закључно са 

новембром. 

 Сточна пијаца се одржава у данима одржавања вашара. 

 

Члан 6. 

 

 У насељеним местима пијаце се одржавају следећим данима: 

 - у Старој Моравици средом и недељом 

 - у Пачиру уторком 

 - у Бајши четвртком 

 - у Гунарошу и Новом Орахову суботом 

 - на Криваји петком и суботом. 
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Члан 7. 

 

 Радно време пијаца и вашара у Бачкој Тополи и у насељеним местима је од 4,00 до 12,00 

часова. 

 

Члан 8. 

 

 У Бачкој Тополи вашар се одржава у улици 23. Октобра од кућног броја 2-18 и у улици 

Вашариште од кућног броја 5 – 15. 

 У насељеним местима вашари се одржавају: 

 - у Старој Моравици у улици Парк и улици Бориса Кидрича на простору испред предузећа 

"Мебло", 

 - у Пачиру на Тргу Маршала Тита у улице Дожа Ђерђ на Бајмочком путу, 

 - у Бајши на Моравичком путу, 

 - у Гунарошу на Вашаришту, 

Вашаришни простор треба да је у складу са урбанистичким планом прописно обележен. 

 

IV УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА 
 

Члан 9. 
 

 Пијацама и вашарима Бачкој Тополи управља Јавно предузеће "Тржница" ДОО Бачка 

Топола. 

 У насељеним местима на територији општине Бачка Топола управљање пијацама и 

вашарима врше Месне заједнице. 
 

Члан 10. 

 

 Правна лица из претходног члана (у даљем тексту: Надлежни орган) ради обезбеђења 

продајног простора за несметано снабдевање грађана пољопривредно-прехрамбеним и 

непрехрамбеним производима доносе програм изградње, развоја и уређења пијачног и 

вашаришног простора, проширења пијачне мреже; у циљу квалитетног и уредног пружања 

пијачних услуга корисницима пијачног и вашаришног простора и грађанима који се снабдевају на 

пијацама и вашарима. 
 

Члан 11. 

 

 Надлежни орган остварује сарадњу са корисницима пијачних услуга и вашаришног 

простора, предузећима у вези пословног простора и другим заинтересованим правним лицима 

односно грађанима у месним заједницама; ради решавања питања у вези плана и програма развоја 

пијаце и искоришћености вашаришног простора, сталног подизања квалитета и нивоа пијачних 

услуга прилагођавању и тих услуга потребама корисника; и на решавању других питања која су 

од заједничког интереса. 

 

Члан 12. 

 

 Надлежни орган је дужан да разматра примедбе и предлоге корисника услуга пијачног и 

вашаришног простора и свих других заинтересованих лица, грађана, органа општине и других 

државних органа, које се односе на рад пијаца и вашара, и да обавести подносиоца примедбе и 

предлога о свом ставу и предузетим мерама. 
 

Члан 13. 

 

 Надлежни орган дужан је да тромесечно подноси писмени извештај Извршном одбору о 

пословању пијаце и вашара, који мора да садржи износ прихода односно наплаћених пијачних и 

вашаришних такси и спецификацију расхода тј. утрошка оствареног прихода. 
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Члан 14. 

 

 Надлежни орган доноси односно прописује пијачни и вашаришни ред у складу са овом 

Одлуком; којим се ближе регулише обављање промета робе на пијацама и вашарима. 

 Пијачни и вашаришни ред подлеже претходној сагласности Извршног одбора Скупштине 

општине Бачка Топола. 

 

V КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ И ВАШАРИШНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 15. 

 

 Обим и намена пијачног и вашаришног реда мора бити усклађена са потребама 

организованог и уредног снабдевања града Бачке Тополе и насељених места на територији 

општине Бачка Топола. 

 

Члан 16. 

 

 Изградња сталних продајних објеката на пијачном и вашаришном простору се врши у 

складу са урбанистичким планом и по прописима о изградњи инвестиционих објеката. 

 Постављање и уклањање привремених објеката на пијачном и вашаришном простору 

врши се у складу са одлуком Надлежног органа и по посебним прописима. 

 

Члан 17. 

 

 Привремени објекти и тезге на пијачном и вашарином простору постављају се на начин 

којим се не руши естетски изглед пијаце тј. вашара, и којим се омогућује грађанима несметану 

куповину пољопривредно прехрамбених и других производа, а корисницима пијачног и 

вашаришног простора несметано снабдевање и продају производа. 

 Сталне тезге на пијачном и вашаришном простору поред испуњења услова из претходног 

става, морају бити изграђене од материјала који се лако чисти и одржава. 

 

Члан 18. 

 

 Привремене тезге и објекте корисници пијачног и вашаришног простора могу поставити 

само уз претходну сагласност Надлежног органа. 

 Привремене тезге  и објекти из претходног става морају испуњавати све хигијенско-

техничке услове, и не смеју бити дотрајали ни оштећени. 

 

Члан 19. 

 

 Надлежни орган уклониће објекат и тезгу који не испуњавају услове из претходног члана. 

 

Члан 20. 

 

 Корисници пијачног и вашаришног простора у складу са законом под једнаким условима 

користе објекте и тезге пијачног и вашарног простора, опрему и друге услуге. 

 Нико од корисника не може бити повлашћен и стављен у повољнији положај у односу на 

другога корисника пијачног и вашаришног простора. 

 Време продаје на пијацама и вашарима одређено је  јединствено за све кориснике. 

 

Члан 21. 

 

 Објекти и тезге пијачног и вашаришног простора не могу се издавати на коришћење 

накупцима и прекупцима. 
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Члан 22. 

 

 Корисник је дужан да редовно одржава и користи тезге и објекте пијачног и вашаришног 

простора и своје право коришћења не може уступити другом кориснику. 

 Корисник је дужан да тезгу и објекат држи уредно и у исправном стању. 

  

Члан 23. 

 

 Надлежни орган дужан је да на пијачном односно вашаришном простору обезбеди: 

 1. Редовно чишћење и уређење пијачног и вашаришног простора након истека радног 

времена пијаца тј. вашара. 

 2. Недељну дезинфекцију пијачног простора односно пијачних тезги и објеката; а на 

сточној пијаци у року од 5 сати од затварања тј. истека радног времена сточне пијаце. 

 3. Уклањање снега и леда и посипање пијачног и вашаришног простора одговарајућим 

материјалом за случај поледице. 

 4. Довољан број корпи за смеће, судова и контејнера; њихово редовно пражњење односно 

одвођење смећа у току и истеку радног времена пијаца и вашара. 

 5. Коришћење санитарних уређаја (санитарни чвор од женског и мушког дела, прибора за 

хигијену и одржавање чистоће) и чесму са пијаћом водом; корисницима пијачног и вашаришног 

простора и грађанима.  

 6. Довољне количине чисте воде за напајање стоке на сточној пијаци. 

 

VI  ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА 

 

Члан 24. 

 

 На зеленим пијацама на отвореним  пијачним тезгама и објектима обавља се промет на 

мало: 

 1. пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских 

плодова и јаја), 

 2. цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за 

паковање намирница, 

 3. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности. 

 Производи из тачке 1. овог члана не могу излагати на земљи. 

 Продаја производа из тачке 2. и 3. овог члана обавља се одвојено од пољопривредно-

прехрамбених производа. 

 

Члан 25. 

 

 Продаја производа млечне пијаце обавља се на простору одвојеном од осталог продајног 

простора, а снабдевен је расхладним уређајима за њихово чување у исправном стању. 

 Млечни производи држе се у одговарајућим витринама или прекривени материјалом који 

испуњава услове прописа на амбалажи за животне намирнице. 

 Лице које продаје млечне производе дужно је да носи бели мантил или кецељу. 

 Вађење млечних производа односно њихово услуживање грађанима мора се вршити 

погодним средством од материјала које не утиче штетно на здравље људи и хигијенску 

исправност  намирница као што су хватаљка, нож, кашика, најлонске и папирне рукавице, чисти 

бели папир, салвете и сл. 

 Млечне производе је забрањено дирати руком. 

 

Члан 26. 

 

 На живинској и рибљој пијаци може се продавати живина и сва перната дивљач и рибе. 

 Продаја заклане живине и пернате дивљачи, као и живе и неживе и замрзнуте рибе врши 

се на простору одвојеном од осталог пијачног продајног простора. 
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 За чување производа из претходног става, мора се обезбедити расхладни простор односно 

уређај који испуњава све хигијенско-техничке услове за заштиту ових производа. 

 

Члан 27. 

 

 Сви прехрамбени производи који се продају на пијацама морају испуњавати минималне 

услове у погледу квалитета који је одређен прописима којима се регулише квалитет поменутих 

производа. 

 

Члан 28. 

 

 На робним пијацама обавља се промет на мало: 

 1. индустријско-непрехрамбених производа и то: 

 - текстила 

 - одеће 

 - обуће 

 - финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, 

керамике, коже, текстила, гуме и пластике 

 - металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано обезбеђење 

гарантног листа и техничког  упутства 

 - спортске опреме 

 - хемијских производа и то: сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, 

козметичких и тоалетних препарата; 

 - књига и канцеларијског прибора 

 - дувана 

 2. половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, разни кућни предмети, аутоделови, 

мотори и њихови делови, електрични апарати и друга слична роба). 

 Производи из тачке 1. овог члана се продају у киосцима или на затвореним тезгарама. 

  

Члан 29. 

 

 На ауто-пијаци, као посебној врсти робне пијаце, обавља се продаја половних путничких 

и теретних возила и мотоцикла, као и половних резервних ауто-делова и прибора. 

 

Члан 30. 

 

 Продаја резане грађе, огревног дрвета и других производа од дрвета већих димензија и 

негашеног креча коју врше произвођачи ових производа, обавља се на посебној врсти робне 

пијаце или на посебно уређеним и ограђеним просторима других пијаца. 

 

Члан 31. 
 

 На пијачном простору све пијаце морају имати одговарајуће прилазе продајним објектима 

ради снабдевања робом, опрему неопходну за вршење промета робе и услуга и одговарајуће 

просторије за управу пијаце и органе који врши инспекцијски надзор на тој пијаци. 

 На пијацама се обезбеђују општи санитарно-хигијенски услови у погледу изградње и 

уређења пијаца, снабдевања водом, одвода отпадних вода, уклањања чврстих отпадних 

материјала, потребан број тоалетних просторија сразмеран броју продајних објеката тј. продајних 

места на пијаци, у складу са прописима којима се уређују санитарно-хигијенски услови за ту 

врсту објеката. 

 Насеља са мање од 2000 становника немају обавезу да изграде тоалетне просторије. 

 

Члан 32. 
 

 На сточној пијаци обавља се промет стоке између појединаца, као и куповина стоке коју 

врше предузећа и предузетници за обављање своје делатности. 
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Члан 33. 

 

 На сточној пијаци као посебној врсти робне пијаце, забрањено је излагање и продаја 

других производа и робе осим стоке. 

 

Члан 34. 

 

 Пијачни простор сточне пијаце мора бити посебно ограђен и снабдевен довољним бројем 

појилишта за стоку, као и објектом који у погледу опреме и услова за обављање ветеринарских 

прегледа испуњава прописне ветеринарско-санитарне услове. 

 На простору сточне пијаце морају бити испуњени сви санитарно-хигијенски услови из 

члана 31. ове Одлуке. 

 

Члан 35. 

 

 На пијацама је забрањена продаја робе на велико. 

 

Члан 36. 

 

 На вашарима се може вршити промет пољопривредног и других производа на мало. 

 

Члан 37. 

 

 На продају робе на вашарима примењују се одговарајуће законске одредбе о испуњености 

санитарно-хигијенских услова односно услова прописаних из надлежности других органа-

санитарне, ветеринарске и друге инспекције. 

 

VII УСЛОВИ ПРОМЕТА РОБЕ НА ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА 

 

Члан 38. 

 

 Пољопривредне производе на зеленим пијацама могу продавати: 

 1. Индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства уз доказ 

да су обвезници пореза на приходе од пољопривреде. 

 2. Предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту на овим пијацама 

за промет пољопривредних производа. 

 

Члан 39. 

 

 Производе занатске радње и домаће радиности могу продавати предузетници који те 

производе израђују и чланови њиховог породичног домаћинства или њихови радници, који на 

месту продаје морају имати решење о упису радње у регистар и уговор о радном ангажовању 

радника. 

 

Члан 40. 

 

 Ако се ради о оснивању радње на тезги, Надлежни орган и Општински орган надлежан за 

вођење регистра за приватне предузетнике, узајамно се обавештавају и договарају. 

 

VIII ОСНОВИ ПИЈАЧНОГ И ВАШАРИШНОГ РЕДА 
 

Члан 41. 
 

 Сви корисници пијачног и вашаришног простора и грађани, дужни су да се придржавају 

правила пијачног и вашаришног реда. 
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Члан 42. 

 

 Пијачни и вашаришни ред истиче се на улазу односно на почетку и завршетку пијачног и 

вашаришног простору. 

 Пијачни и вашарни ред мора бити читљив на најмање 5 м удаљености од места где је 

истакнут. 

 

Члан 43. 

 

 На пијацама и вашарима није дозвољено: 

 1. Бацање отпадака, покварене робе и другог смећа ван корпи за смеће, судова и 

контејнера. 

 2. Кретање возилом на пијачном и вашарном простору у радно време изузев лица која 

довозе робу за снабдевање, и ручних колица. 

 3. Паркирање возила и других превозних средстава ван места предвиђених за паркирање. 

 4. Продаја са кола на пијацама сем код продаје стоке. 

 5. Држање амбалаже испод  и око продајних места. 

 6. Чишћење продајних места за време радног времена. 

 7. Ложење ватре. 

 8. Конзумирање алкохолних пића. 

 9. Седење на тезгама и другим објектима за излагање робе. 

 10. Ремећење реда виком, свађом и на други начин око продајних места. 

 

Члан 44. 

 

 На изложеној роби на пијацама и вашарима цена производа односно робе мора бити 

истакнута на видном месту. 

 

Члан 45. 

 

 Продаја, куповина и нуђење производа тј. робе ван пијачног и вашаришног простора је 

забрањена. 

 

Члан 46. 

 

 Надлежни орган упозориће кориснике пијачног и вашаришног простора као и све грађане 

на обавезу поштовања одредаба из члана 43. ове Одлуке, и по потреби обавестити орган управе и 

надлежне инспекције за предузимање мера из њихове надлежности. 

 

 

IX  НАДЗОР 

 

Члан 47. 

 

 Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција, као и 

ветеринарска, санитарна, тржишна и пољопривредна инспекција у складу са својим делокругом 

рада. 

 

 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 48. 

 

 Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако поступи противно одредбама члана 18., 22,  24., 25., 26., 33. и 45. ове Одлуке. 
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 Уз казну за прекршај, за повреде одредаба члана 24., 26., 33. и 45. ове Одлуке; изрећи ће 

се и заштитна мера одузимања имовинске користи остварене извршењем прекршаја и предмета 

који су употребљени за извршење прекршаја. 

 

Члан 49. 

 

 Новчаном казном у износу од 500,00 до 2.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако поступи противно одредбама члана 43. и 44. ове Одлуке. 

 

Члан 50. 

 

 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај 

Надлежни орган ако поступи противно одредбама члана 14., 19., 21., 42. и 46. ове Одлуке; а 

одговорно лице у Надлежном органу казном у износу од 500,00 до 5.000,00 динара за исти 

прекршај. 

 

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 51. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Бачка Топола". 

 

Члан 52. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промету робе на пијацама и 

вашарима ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 6/95 и 5/2002). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 332-30/2003-IV Председник 

Дана: 19. јуна 2003. г. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 

 

51. 

 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (''Сл. гласник РС'', 

број 44/96 и 16/97) и члана 33. тачка 4. Статута Општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка 

Топола'', број 6/02, 10/02 и 12/02), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 

19. јуна 2003. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТАКОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА 

СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ НА АУТОПУТУ Е-75 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Урбанистичког пројекта комплекса станице за снабдевање моторних 

возила горивом на аутопуту Е-75 на 54/55 км поред постојећег одморишта обострано. 

 

Члан 2. 

 

 Пројекат се припрема за простор на аутопуту који обухвата делове парцела 2840, 2841, 

2843, 2844 и 3018 оријентационе површине  ~ 1-58-60. 
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Члан 3. 

 

 Урбанистички пројекат се ради ради изградње станице за снабдевање моторних возила 

горивом са пратећим садржајима (паркинзи, продајни објекат са рестораном, мотел и сл.). 

 

Члан 4. 

 

 За носиоца израде пројекта одређује се HOLDING Kompanija INTERSPEED из Београда. 

 

Члан 5. 

 

 Урбанистички пројекат ће урадити ЈП за урбанизам Б.Топола и Мали Иђош из Б.Тополе, 

ул. М. Тита 39. 

 

Члан 6. 

 

 Рок за израду Урбанистичког пројекта је 60 дана од дана доношења Одлуке о приступању 

изради Урбанистичког пројекта. 

 Рок за израду Предлога Урбанистичког пројекта је 30 дана након доношења Одлуке 

Комисије за јавни увид. 

 

Члан 7. 

 

 Нацрт Урбанистичког пројекта ће се изложити на јавни увид у трајању од 15 дана у ком 

року ће се спровести стручна расправа. 

 Излагање нацрта на јавни увид и стручна расправа оглашавају се у локалним листовима 

на српском и мађарском језику. 

 

Члан 8. 

 

 Одлуку о приступању изради Урбанистичког пројекта са основним Графичким приказом 

пројекта предметног простора доставити Министарству грађевина 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: 350-16/2003-IV Председник 

Дана: 19.06.2003.  Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
 

52. 

 На основу члана 9. став 3. и 4. и члана 25. став 2. Закона о финансијској подршци 

породици са децом ("Сл. гласник РС" број 16/2002) и члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка 

Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола" број 6/2002, 10/2002 и 12/2002), Скупштина општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 19. јуна 2003. год. доноси 

 

О Д Л У К У 
 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА  

ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА 

ДЕЦУ "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређују се начин и услови регресирања трошкова боравка трећег и 

четвртог детета (у даљем тексту: право на регресирање) у Предшколској установи за децу 

"Бамби" Бачка Топола (у даљем тексту: Предшколска установа) на територији општине Бачка 

Топола. 

 

Члан 2. 

 

 Право на регресирање у Предшколској установи у складу са овом Одлуком има родитељ 

који непосредно брине о детету, старатељ и хранитељ детета (у даљем тексту: корисник права), 

који има пребивалиште на територији општине Бачка Топола. 

 

Члан 3. 

 

 Право из члана 2. ове Одлуке признаје се кориснику права у висини од: 

 100% укупних трошкова боравка детета, ако је корисник права за њега остварио право 

на дечји додатак 

 50% укупних трошкова боравка детета, ако корисник за њега није остварио право на 

дечји додатак. 

 

Члан 4. 

 

 Право на регресирање остварује се на захтев корисника права, који се подноси 

Општинској управи Бачка Топола. 

 Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

1. фотокопија личне карте подносиоца захтева, 

2. фотокопија извода из матичних књига рођених за сву децу, 

3. доказ о упису деце у Предшколску установу, 

Самохрани родитељ подноси и доказ о свом статусу (Пресуда о разводу брака, Извод из 

матичних књига умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета из ванбрачне заједнице и 

др.) 

 

Члан 5. 

 

 Право на регресирање трошкова боравка остварује се од првог дана наредног месеца од 

дана подношења захтева.  
  

Члан 6. 
 

 О праву из ове Одлуке у првом степену решава Општинска управа Бачка Топола – 

Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ по прописима 

о општем управном поступку. 

 По жалбама на првостепена решења из става 1. овог члана у другом степену решава 

Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола. 
 

Члан 7. 
 

 Породица, односно чланови породице, заједничко домаћинство, редослед рођења као и 

чињеница са којим родитељем дете живи утврђује се сагласно члану 2. и 3. Закона о финансијској 

подршци породици са децом. 
 

Члан 8. 

 

 Корисник права дужан је да пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање 

права на регресирање најкасније у року од 15 дана од дана настале промене. 
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 У случају не пријављивања сваке промене из става 1. овог члана корисник права 

надокнађује регресирани износ који је пренет Предшколској установи. 

 

Члан 9. 

 

 Средства за регресирање трошкова боравка у складу са одредбама ове Одлуке обезбеђују 

се у буџету општине Бачка Топола. 
 

Члан 10. 

 

 Средства из члана 9. ове одлуке надлежно Одељење Општинске управе преноси 

Предшколској установи до 5-ог у месецу за протекли месец на основу достављеног извештаја о 

броју дана боравка деце у установи. 

 За дане одсуства детета Предшколској установи се надокнађују режијски трошкови. 

 

Члан 11. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола", а примењује се од 1. септембра 2003.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 553-101/2003-III Председник 

Дана: 19.06.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

53. 

 На основу члана 5. Одлуке о оснивању признања "Про урбе" ("Сл. лист општине 

Б.Топола" број 10/2001) и члана 33. Статута општине Б.Топола ("Сл. лист општине Бачка 

Топоола" број 6/2002, 10/2002 и 12/2002), Скупштина општине Б.Топола, на седници одржаној 

дана 19. јуна 2003. године доноси 

 

О Д Л У К У 

 
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ПРО УРБЕ" У 2003. ГОДИНИ 

 

I 
 

 Додељује се признање "Про урбе" у 2003. години следећим физичким и правним лицима: 

1. Уметничкој секцији  "9+1" из Старе Моравице    

2. Хаген Марти из Бачке Тополе   

3. дипл.ек. Десимиру Чолићу из Бачке Тополе. 

 

II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 17-8/2003-I Председник 

Дана: 19.06. 2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
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54. 

 На основу члана 96. става 2. Закона о радиодифузији ("Сл. гласник Р. Србије", број 42/02), 

члана 33. тачка 8. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола, број 6/2002, 

10/2002 и 12/2002), члана 12. тачка 30. Статута општине Мали Иђош ("Сл. лист општине Мали 

Иђош", бр. 4/2002),  Скупштина општине Бачка Топола на  седници одржаној дана 28.03. 2003. 

године, и Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 16. маја 2003. године, 

донеле су 

 

О Д Л У К У  
 

О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ РАДИО СТАНИЦЕ  "СРЕДЊА  БАЧКА"" 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком оснива се Регионална радио станица "Средња Бачка"  (у даљем тексту: 

Регионална радио станица) за подручје општина Бачка Топола и Мали Иђош чија делатност је 

производња и емитовање радио програма, која ће се остваривати преко Јавног информативног 

предузећа "Бачка Топола" из Бачке Тополе. 
 

Члан 2. 

 

 Регионална радио станица информисаће грађане о друштвеном животу општина Бачка 

Топола и Мали Иђош и раду локалних самоуправа као делатност од општег интереса, а у складу 

са пословном политиком Јавног информативног предузећа "Бачка Топола" из Бачке Тополе, 

производиће комерцијалне и друге програме за потребе тржишта, а све у складу са Законом о 

радиодифузији. 
 

Члан 3. 

 

 Седиште Регионалне радио станице је у Бачкој Тополи, у ул. М. Тита 30. 
 

Члан 4. 

 

 Средства за оснивање и обављање делатности Регионалне радио станице обезбедиће Јавно 

информативно предузеће "Бачка Топола" из Бачке Тополе, а у суфинансирању дела средстава 

учествоваће и општина Мали Иђош у складу са обавезама  које ће бити регулисане посебним 

Уговором. 
 

Члан 5. 
 

 Регионалну радио станицу оснивају општине Бачка Топола и Мали Иђош. 

 Оснивачка права имају обе општине, а управљачка и власничка права припадају општини 

Бачка Топола. 

 Међусобна права и обавезе између оснивача Регионалне радио станице регулисаће се 

посебним Уговором са општином Бачка Топола. 

 Уговоре из става 3. овог члана закључиће Извршни одбори општина оснивача. 
 

Члан 6. 
 

 Са правима и обавезама оснивача као оснивачи Регионалне радио станице могу 

приступити и друге општине које прихватају одредбе ове Одлуке и склопе Уговор о међусобним 

правима и обавезама из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

 

 Сваки оснивач може донети Одлуку о иступању из Регионалне радио станице, са 

отказним роком од 60 дана. 
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Члан 8. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола и Мали Иђош", а примењиваће се након ступања на снагу Одлука донетих у 

истоветном тексту од стране Скупштина општина Бачка Топола и Мали Иђош. 
 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 642-2/2003 Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Бачка Топола 

 Баби Атила с.р., 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

МАЛИ ИЂОШ  

Број: 06-19/2003-02 Председник 

Дана: 16.05.2003. Скупштине општине 

Мали Иђош Мали Иђош 

 Хорват Ласло с.р., 
 

55. 

На основу одредаба члана 3. и 19. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", 

број 37/88) и одредби Правилника о спровођења посебних мера заштите од пожара у 

пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84),  одредаба члана 33. Статута општине Бачка 

Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 6/2002, 10/2002 и 12/2002)  Скупштина 

општине Бачка Топола  на седници одржаној дана 19. јуна 2003.  године донео је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ЖЕТВЕНИК РАДОВА, 

КАО И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ВРЕМЕ ЖЕТВЕ СТРНИХ УСЕВА  

РОДА 2003 .ГОДИНЕ  
 

I 
 

 Ради координације жетвених радова као и заштите стрних усева од пожара у 

пољопривредним предузећима, земљорадничким задругама на територији општине Бачка Топола 

образује се Општински штаб за координацију жетвених радова, као и заштиту од пожара у време 

жетве стрних усева рода 2003. године. (у даљем тексту: Штаб). 
 

II 

 

 За чланове штаба именују се: 

1. Самарџић Љубомир СУП Суботица  за председника 

2. Вукосављевић Живојин, Завод за унапређење пољопривреде за члана 

3. Траживук Сава, СУП Суботица за члана 

4. Божанић Милан, ПП “Криваја” за члана 

5. Долмагић Муса, ПП “Победа” за члана 

6. Делибашић Јово, ПТК “Панонија” за члана 

7. Раичевић Андрија, ДД “Зобнатица” за члана 

8. Куруц Тибор, ПИК “Моравица”, за члана 

9. Мехешкеи Киш Јанош, ЗЗ “Моравица”, за члана 

10. Кишјухас Јаким, ДД”Орахово” за члана 

11. Каћански Милорад, ПП “Бајша” за члана 

12. Саша Јањић, ДД “Дожа Ђерђ” за члана 

13. Еделењи Иштван, ДД “Житко” за члана 
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14. Булатовић Радомир, ДДОР “Нови Сад” за члана 

15. Петковић Милимир, ПП “Његошево” за члана 

16. Баби Лајош, ЗЗ “Бачка” за члана 

17. Човић Дане, ДД “Агробачка” за члана 

18. Певец Александра, Општинска управа за члана. 

 

III 

 

 Задатак и дужности Штаба  су следеће: 

 - да организује и координира жетвене радове на територији општине Бачка Топола,  

 - да прикупља податке о жетвеним површинама, 

 - да сагледава укупне смештајне капацитете на територији општине, 

 - да организује спровођење прописаних мера заштите од пожара , 

- да одреди и друге мере заштите за подручје Општине ако сматра да прописане мере нису 

довољне, 

- да донесе План заштите од пожара за време сазревања и жетве стрних усева, 

- да организује стално дежурство у ватрогасним јединицама, 

- да организује осматрачку службу на за то погодним местима, 

- да организује пољочуварску службу на подручјима где се сматра да исту треба 

организовати, 

- да организује службу везе и обавештења, 

- да организује контролу спровођења прописаних и  наложених мера заштите од пожара, 

- да након завршетка жетвених радова изврши анализу рада Штаба успешности  

спровођења превентивних мера и уочених пропуста у раду. 

 

IV 

 

Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу Општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  217-6/2003-I Председник 

Дана:  19.06.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

56. 

 На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи ("Сл. лист Републике Србије бр. 

47/03, чл. 33. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", број 6/02  10/02 и 

12/2002), Скупштина општине Бачка Топола на својој седници одржаној дана 19. јуна 2003. 

године,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ПОСЛОВА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ,  

ИЗРАДЕ И СПРОВОЂЕЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ДАВАЊА 

СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА О ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 

I 

 

 Именује се Комисија ради пружања стручне помоћи за обављање послова у поступку 

израде просторног плана Општине, израде и спровођења урбанистичких планова и давања 

стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе (у даљем тексту: 

Комисија). 
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II 

 

 У Комисију се именују: 

1. Керестури Хајналка, дипл. инж. грађ. – за председника 

2. др. Харкаи Имре, дипл. инж. архитектуре - за заменика председника 

3. Ковач Тибор, дипл. инж. архитектуре - за члана 

4. Целушка Золтан, дипл.инж. архитектуре -  за члана 

5. Радомировић Милорад, дипл. инж. маш. -  представник Министарства надлежног за 

послове урбанизма и грађевинарства  

6. Свјетлана Пеко, дипл.инж. арх. - представник Министарства надлежног за послове 

урбанизма и грађевинарства. 

 

III 

 

Комисија се именује за мандатни период од 4 године. 

 

IV 

 

Задатак Комисије је да пружи стручну помоћ у поступку просторног планирања и врши 

стручну контролу просторног плана Општине Бачка Топола.  

Ради пружања стручне помоћи за обављање послова у поступку израде просторног плана 

општине, израде и спровођења урбанистичких планова, као и давања стручног мишљења о 

идејним пројектима по захтеву општинске управе, орган надлежан за доношење просторног, 

односно урбанистичког плана образује Комисију за планове. 

Председник и чланови Комисије именује се из реда угледних стручњака за област 

просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних 

послова у области планирања и уређења простора и изградње. Једна трећина чланова Комисије са 

огдоварајућом лиценцом именује се на предлог министра надлежног за послове урбанизма и 

грађевинарства.  

Мандат председника и чланова Комисије траје четири године, с тим што исто лице не 

може бити именовано више од два пута. 

 

V 

 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Бачка Топола. 

 

СКУПТШИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-18/2003 Председник 

Дана: 19.06.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  

 

57. 

 На основу члана 39. став 6. Закона о основној школи ("Сл. гласник РС", број 50/92, 53/93, 

67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002) и члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист 

општине Бачка Топола", број 6/2002, 10/2002 и 12/2002), Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 19. јуна 2003. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПСИХОФИЗИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ 

ДЕЦЕ КОЈА ДО КРАЈА ТЕКУЋЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ НАВРШАВАЈУ ШЕСТ И ПО 

ГОДИНА ЖИВОТА И О ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 
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I 

 

 Образује се Комисија за утврђивање психофизичке развијености деце која до краја текуће 

календарске године навршавају шест и по година живота (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 

 

 У Комисију на мандатни период од 4 године се именују: 

1. Варга др. Ливија, специјалиста педијатрије - за председника, 

2. Сакмањ-Мајор др. Едит, специјалиста педијатрије - за заменика председника 

3. Нађ Боруш Емеке, психолог - за члана, 

4. Ковач Силвија, психолог - за заменика члана 

5. Љиљана Косановић, школски педагог - за члана 

6. Анђелка Мајкић, школски педагог - за заменика члана 

7. Рац Амалија, наставник разредне наставе - за члана 

8. Дарија Бркљач, наставник разредне наставе - за заменика члана 

9. Ђурић Ева, наставник разредне настава - за члана 

10. Мајлат Шили Гизела, наставник разредне наставе - за заменика члана. 

 

III 

 

 Ово Решење објавити у "Сл. листу општине Бачка Топола" 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 610-5/2003 Председник 

Дана: 19.06.2003.  Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

58. 

На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), члана 

11. Одлуке о оснивању установе за обављање делатности из области културе на територији 

општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола," број 2/91, 2/92 и 2/95) и члана 33. тачка 

10. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Б.Топола", број 6/2002, 10/2002 и 12/2002) 

Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 19. јуна 2003. доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

Разрешава се ТЕЛЂЕШИ МЕЛИНДА са дужности члана Управног одбора установе за 

обављање делатности из области културе на територији општине Бачка Топола са 19.06. 2003. 

године. 

 

II 

 

Именује се ЦРНКОВИЋ ЕДИТА – из реда запослених у установи, за члана Управног 

одбора установе за обављање делатности из области културе на територији општине Бачка 

Топола, почев од 20.06.2003. до краја истека мандата Управног одбора. 
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III 

 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-22/2003 Предесдник 

Дана: 19. јуна 2003. године Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

59. 

 На основу члана 21. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 

"Тополски индустријски парк" бр. 112-9/2003 од 28.03.2003. године и члана 33. Статута Општине 

Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола бр. 6/2002, 10/2002 и 12/2002) Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 19. јуна 2003. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ "ТОПОСЛКИ ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК" 

 

I 

 

 У Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу "Тополски индустријски парк" 

именују се чланови и то: 

1. Станивук Никола 

2. Бучу Андраш 

3. Миклош Чаба. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 112-9/2003 Скупштине општине 

Дана: 19.06.2003. Баби Атила с.р., 

 

60. 

На основу члана 21, 22. и 24. Закона о грађевинском земљишту (“Службени гласник 

Републике Србије” број 44/95 и 16/97) и члана 22 Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени 

лист општине Бачка Топола” број 6/96) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 3. јуна  2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ НА ТРАЈНО КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

I 
 

        Градско грађевинско земљиште уписано у листу непокретности број 4945 к.о. Бачка Топола-

град под парцелним бројевима 3406/3 у површини 3897 м² и 3407/3 у површини од 3934 м², даје 

се на трајно коришћење “ЕМ– COMMERCE “ Д.О.О. Бачка Топола ради изградње индустријског 

објекта. 
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II 

 

            Корисник градског грађевинског земљишта и Јавно предузеће за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола  закључиће уговор о 

уређивању међусобних односа у вези са земљиштем из тачке I овог решења најкасније у року 8 

дана од дана доношења овог решења. 

 

III 

 

          Корисник градског грађевинског земљишта је дужан излицитирани износ у висини од 

720.000,00 динара (словима: седамстотинадвадесетхиљададинара) умањен са износом уплаћеног 

гарантног износа  уплатити на жиро рачун општине Бачка Топола број 840-742253-843-87 “за 

накнаду за уређивање грађевинског земљишта “ са назнаком 62-206. 

 

IV 

 

       Корисник је дужан да земљиште из тачке I овог решења приведе намени тако што ће на 

основу комплетне документације прибављене у складу са законом завршити изградњу објекта, 

прибавити потребне дозволе за исти, најкасније у року од 2године од дана добијања грађевинске 

дозволе. 

 

V 

 

Стицаоци права коришћења земљишта сносе све трошкове на име пореза и осталих 

дажбина код преноса права коришћења које утврди надлежни орган. 

 

 VI 

Ово решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола “ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

БАЧКА ТОПОЛА     

ИЗВРШНИ ОДБОР        

Број : 464-14/2003 Председник 

Дана : 03.06.2003. год Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 

 

 

61. 

На основу члана 21, 22 и 24 Закона о грађевинском земљишту (“Службени гласник 

Републике Србије” број 44/95 и 16/97) и члана 22 Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени 

лист општине Бачка Топола” број 6/96) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 3. јуна 2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О ДАВАЊУ НА ТРАЈНО КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

I 

Градско грађевинско земљиште уписано у листу непокретности број 4945 к.о. Бачка 

Топола-град под парцелним бројем 3410/2 у површини 8909м², даје се на трајно коришћење 

ВИРАГ ЂАНТАР МЕЛИНДИ (у ½ дела ) из Бачке Тополе и ЂАНТАР ИГОРУ (у ½ дела ) из 

Бачке Тополе  ради изградње индустријског објекта. 
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II 

 

Корисници градског грађевинског земљишта и Јавно предузеће за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола  закључиће уговор о 

уређивању међусобних односа у вези са земљиштем из тачке I овог решења најкасније у року 8 

дана од дана доношења овог решења. 

 

III 

 

Корисници градског грађевинског земљишта су дужни излицитирани износ у висини од 

820.000,00 динара (словима: осамстотинадвадесетхиљададинара - на равне делове 1/2-1/2) 

умањен са износом уплаћеног гарантног износа  уплатити на жиро рачун општине Бачка Топола 

број 840-742253-843-87 “за накнаду за уређивање грађевинског земљишта “ са назнаком 62 -206. 

 

IV 

 

Корисници су дужни да земљиште из тачке I овог решења приведу намени тако што ће на 

основу комплетне документације прибављене у складу са законом завршити изградњу објекта, 

прибавити потребне дозволе за исти, најкасније у року од 2 године од данадобијања грађевинске 

дозволе. 

V 

 

Стицаоци права коришћења земљишта сносе све трошкове на име пореза и осталих 

дажбина код преноса права коришћења које утврди надлежни орган. 

 

 VI 

 

Ово решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола “ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

БАЧКА ТОПОЛА     

ИЗВРШНИ ОДБОР        

Број : 464-15/2003 Председник 

Дана : 03.06.2003.год Извршног одбора 

Бачка Топола Дудш Александар с.р., 

 

62. 

 

На основу члана 22 став 1 Закона о грађевинском земљишту (“Службени гласник 

Републике Србије” број 44/95 и 16/97 и члана 22 Одлуке о грађевинском земљишту(“Службени 

лист општине Бачка Топола “ број 6/96) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 3. јуна 2003.  године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ДАВАЊУ НА ТРАЈНО КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ  

ПОДРУЧЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

Даје се на трајно коришћење Пољопривредној школи у Бачкој Тополи земљиште у 

грађевинском подручју, у к.о. Бачка Топола-град, уписано у листу непокретности број 4701  под 

парцелним бројем 978/4 у површини од 01 ха 04 а 41 м² и под парцелним бројем 978/5 у 

површини од 01 ха 30 а 80 м², ради рационалног коришћења спортских терена око 

Пољопривредне школе и изградње пратећих садржаја. 
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II 

 

Земљиште наведено у тачки I овог решења даје се без накнасе под условом да нови 

корисник исто користи за решавање изградње и реконструкције спортских објеката за потребе 

школе и града, уз забрану отуђења трећим лицима. 

 

III 

 

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 Бачка Топола потписује председник. 

 

IV 

 

Ово решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број : 464-16/2003 Председник 

Дана : 03.06.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 

 

63. 

 

На основу члана 5. Одлуке о условима и начину продаје гаража на којима је носилац 

права располагања општина Бачка Топола (“Службени лист општине Бачка Топола”број 2/95) и 

члана 13. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола (“Службени лист 

општине Бачка Топола” број 6/93, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 3. јуна 2003. године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

I 

    

 У решењу о образовању комисије за јавно надметање и именовању њених чланова 

("Службени лист општине Бачка Топола", број 2/2003) у тачки II под редним бројем 2. уместо 

текста: "Станивук Никола" треба да стоји: "Палушек Михаљ". 

 

II 

Ово решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Tопола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број : 02-20/2003 Председник 

Дана: 3.06.2003.год Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р. 
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64. 

 

И С П Р А В К А 

 

У РЕШЕЊУ О ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНУ НЕПОГОДУ 

 

 У Решењу о именовању кризног штаба за елементарну непогоду ("Сл. лист општине 

Бачка Топола", број 3/2003) у тачци I под редним бројем 4. треба да стоје речи: "Шуша Радомир", 

а под редним бројем 5. треба да стоје речи: "Сабо Јожеф", а речи: "члан Штаба за координацију 

жетвених радова" се бришу." 

 

 

 Секретар 

 Општинске управе 

 Швелер Арпад с.р.,  

  

 

Ред. 

бр. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

СТРАНА 

   

49. Одлука о измени Статута општине Бачка Топола 63. 

   

50. Одлука о промету робе на пијацама и вашарима 63. 

   

51. Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта комплекса 

станице за снабдевање моторних возила горивом на аутопуту Е-75 

 

71. 

   

52. Одлука о начину и условима регресирања трошкова боравка трећег и 

четвртог детета у Предшколској установи за децу "Бамби" Бачка 

Топола 72. 

   

53. Одлука о додели признања "Про урбе" у 2003. години 74. 

   

54. Одлука о оснивању Регионалне радио станице "Средња бачка" 75. 

   

55. Решење о образовању Општинског штаба за координацију жетвених 

радова, као и заштиту од пожара у време жетве стрних усева рода 

2003. године 76. 

   

56. Решење о именовању Комисије за пружање стручне помоћи за 

обављање послова у поступку израде просторног плана општине, 

израде и спровођења урбанистичких планова и давања стручног 

мишљења о идејним пројектима 77. 

   

57. Решење о образовању Комисије за утврђивање психофизичке 

развијености деце која  до краја текуће календарске године навршавају 

шест и по година живота и о именвоању њених чланова 78. 

   

58. Решење о разрешењу и именвоању члана Управног одбора устнове за 

обављање делатности из области културе на територији општине 

Бачка Топола 79. 

   

59. Решење о именовању чланова Скупштине Друштва са ограниченом 

одговорношћу "Тополски индустријски парк" 80. 
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60. Решење о давању на трајно коришћење градског грађевинског 

земљишта 80. 

   

61. Решење о давању на трајно коришћење градског грађевинског 

земљишта 81. 

   

62. Решење о давању на трајно коришћење земљишта у 

граеђвинскомподручју Пољопривредној школи Бачка Топола 82. 

   

63. Решење о измени решења о образовању Комисије за јавно надметање 

и именвоању њених чланова 83. 

   

64. Исправка у решењу о именовању штаба за елементарну непогоду 83. 

 

 

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 2003. годину износи 5.640,00 динара. 

Жиро рачун број: 840-46641-79 Општинска управа Бачка Топола за „Службени лист 

општине Бачка Топола”». 

 

 

 

 

 

 

 


