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47. 

 
 На основу члана 48. став 1., 3. и 4. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», 
број 129/2007), Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси Скупштини општине Бачка 
Топола, 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

О ДОДЕЛИ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Дана 26.06.2008. године потврђени су мандати за 41 одборника Скупштине општине Бачка 
Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине 
Бачка Топола одржаних 11.05.2008. г. сходно члану 56. Закона о локалним изборима. 
 

II 
 

 На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 12.03.2009. г. утврђен је престанак 
мандата одборника Миладина Нешића, дипл. правника из Бачке Тополе, ул. Ружа бр. 3. због поднете 
оставке. 

  
III 

 

 Према члану 48. Закона о локалним изборима када одборнику престане мандат пре истека 
времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран 
одборник коме је престао мандат. Тај мандат Изборна комисија додељује кандидату кога одреди 
подносилац изборне листе. 
 Изборној комисији је подносилац изборне листе «Листа за Србију» Демократска странка 
Србије ДСС - Социјалистичка Партија Србије СПС доставио дана 11.03.2009. г. предлог и одредио је 
кандидата за новог одборника у Скупштини општине Бачка Топола Милана Шејата, наставника 
српског језика из Бачке Тополе, ул. Лепа бр.9. 

 

IV 
 

 На основу члана 48. став 1., 3. и 4. Закона о локалним изборима Општинска изборна комисија 
Бачка Топола је дана 23.03.2009. г. констатовала да се кандидат, Милан Шајат из Бачке Тополе, ул. 
Лепа бр. 9. кога је одредио подносилац изборне листе налази на изборној листи «Листа за Србију» 
Демократска странка Србије ДСС - Социјалистичка Партија Србије СПС, те му је издато уверење да 
је изабран за новог одборника Скупштине општине Бачка Топола, с тим да му мандат траје до истека 
мандата одборника коме је престао мандат. 
 Од кандидата Милана Шејата је прибављена и сагласност да прихвата мандат. 
 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 
 Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору одборника и овог 
Извештаја о додели мандата новом одборнику. 
  

V 
 

 Овај Извештај објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

Општинска изборна комисија 
 

Број: 013-4/2009-IV Председник  
Дана: 23.03.2009. Општинске изборне комисије 
Бачка Топола Телђеши Иштван, с.р. 
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48. 
 
 На основу члана 48. ст. 1., 3. и 4. и чл. 49. Закона о локалним изборима («Службени гласник 
РС» број 129/2007) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине 
Бачка Топола», број 15/2008 и 1/2009), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 
9. априла 2009. г., донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У  
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола Милану Шејату, 
наставнику српског језика из Бачке Тополе, ул. Лепа број 9. дана 09.04.2009. г., до истека мандата 
одборника коме је престао мандат. 
 

II 
 

 Против овог Закључка допуштена је жалба Окружном суду у Суботици у року од 48 часова 
од дана доношења овог Закључка. 
 

III 
 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-30/2009-IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
49. 
 
 На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/2007) и члана 
109. и 111. став 2. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 
15/2008 и 1/2009), а по претходно прибављеном мишљењу грађана, Скупштине општине Бачка 
Топола на седници одржаној дана 9. априла 2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком образују се у складу са Статутом општине Бачка Топола месне заједнице као 
облици месне самоуправе, одређују њихова подручја и послови, начин одлучивања, поступак избора 
и начин рада органа, као и друга питања која су од значаја за њихов рад. 
 

Члан 2. 
 

 Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба од непосредног заједничког 
интереса грађана на одређеном подручју општине Бачка Топола, по претходно прибављеном 
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мишљењу са тог подручја. 
 Месна заједница може се образовати и за два или више насељених места. 

У месној заједници грађани задовољавају заједничке потребе које сами утврде Статутом 
месне заједнице. 

Члан 3. 
 

 Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 
општине Бачка Топола и овом Одлуком, и има своје седиште. 
 Месна заједница има свој Статут. 
 Месна заједница може имати свој празник и симболе, грб и заставу, који се утврђују 
Статутом месне заједнице. 
 

Члан 4. 
 

 Месна заједница има свој печат. 
 Печат је округлог облика, пречника 40 мм, са исписаним текстом назива месне заједнице на 
српском језику ћириличним писмом и мађарском језику са својим писмом. 
 У месној заједници Ново Орахово, текст печата се исписује истовремено са српским и 
мађарским језиком и њиховим писмима и на русинском језику са својим писмом. 
 У месној заједници Бајша, текст печата се исписује истовремено са српским и мађарским 
језиком и њиховим писмима и на словачком језику са својим писмом. 
 

Члан 5. 
 

 На територији општине Бачка Топола образују се следеће месне заједнице: 
 1. Бајша 
 2. Бачка Топола – која обухвата подручје насељених места Бачка Топола, Мићуново и 
Зобнатица 
 3. Бачки Соколац 
 4. Горња Рогатица 
 5. Гунарош – који обухвата подручје насељених места Гунарош, Багремово, Богарош и 
Оборњача 
 6. Карађорђево 
 7. Криваја 
 8. Мали Београд 
 9. Ново Орахово 
 10. Његошево 
 11. Томиславци 
 12. Панонија – која обухвата подручје насељених места Панонија и Средњи Салаш 
 13. Пачир 
 14. Победа – која обухвата подручје насељених места Победа, Кавило и Светићево 
 15. Стара Моравица. 
 

Члан 6. 
 

 Месна заједница има своју имовину коју чине покретне и непокретне ствари у складу са 
Законом. 
 

Члан 7. 
 

 Месне заједнице остварују непосредну међусобну сарадњу, сарадњу са општином и њеним 
органима, предузећима и другим организацијама, установама и удружењима грађана.  
 

Члан 8. 
 

 О образовању нове, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује Скупштина 
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општине, већином гласова од укупног броја одборника. 
 Предлог за оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице могу поднети 
Председник општине, најмање 1/4 одборника, Савет месне заједнице или грађани са пребивалиштем 
на територији на коју се предлог односи, и то путем грађанске иницијативе. 
 

Члан 9. 
 

 Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, 
промени подручја и укидању месне заједнице прибави мишљење грађана са дела територије општине 
на који се предлог односи. 
 О предлогу за укидање, промену подручја, односно формирање нове месне заједнице, 
грађани се изјашњавају путем референдума. 
 Скупштина општине дужна је да распише референдум за део територије општине на који се 
предлог односи, у року од 30 дана од дана подношења предлога из члана 8. ове Одлуке. 
 У Одлуци о расписивању референдума Скупштина општине ће одредити и органе за 
спровођење и утврђивање резултата референдума. 
 

Члан 10. 
 

 Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о промени подручја и укидању месне 
заједнице прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се предлог односи. 
 Савет месне заједнице је дужан да се изјасни у року од 15 дана од дана подношења захтева за 
давање мишљења. 
 Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је 
мишљење позитивно.  

 
II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 11. 

 
 Грађани у месној заједници своје потребе и интересе задовољавају и остварују: 
 1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 
 2. у изградњи комуналних објеката и одржавању истих, 
 3. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 
основних школа и допунских облика образовања деце, стварање услова за социјално збрињавање 
старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама), 
 4. у учешћу у  обезбеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и 
рекреацију, 
 5. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 
услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 
 6. у организацији разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју 
 7. у заштити од елементарних непогода и организује отклањање или ублажавање последица, 

8. у образовању мировног већа  и комисије за процену штете, 
 9. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 
интереса за грађане месне заједнице, 
 10. у увођењу и реализацији самодоприноса, 
 11. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама, 
 12. у вршењу послова које јој повери општина  
 13. учешћем у обезбеђивању просторних, финансијских и организационих услова за културу 
и библиотекарску делатност, 
 14. организацијом и учешћем у обезбеђивању здраве животне средине и екологије, 
 15. праћењем и информисањем социјално-економског положаја грађана на територији месне 
заједнице, и 
 16. у обављању и других послова утврђених статутом месне заједнице. 
 

Члан 12. 
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 Рад органа месне заједнице је јаван. 
 Јавност рада, по правилу, се обезбеђује: 
 1. Обавезним јавним расправама о предлогу финансијског плана месне заједнице, завршном 
рачуну месне заједнице, годишњем извештају о раду Савета месне заједнице, другим питањима када 
о томе одлучи општина. 
 2. Обавезним истицањем на огласној табли дневног реда и материјала за седницу Савета 
месне заједнице, предлога одлука месне заједнице, усвојених одлука и других аката, обавештавањем 
грађана о седницама Савета месне заједнице, зборовима грађана и другим скуповима. 
 3. Правом грађана да, у складу са Статутом месне заједнице остварују увид у записнике и 
акте Савета месне заједнице, да присуствују његовим седницама. 
 4. Издавањем билтена. 
 5. Сарадњом са медијима. 
 6. Постављањем интернет презентације. 
 7. Организовањем јавних расправа у складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком. 
 У месним заједницама основаним за више насељених места, Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у сваком од насељених места. 
  

III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 13. 
 

 Орган месне заједнице је Савет месне заједнице. 
 У месним заједницама преко 2000 становника Савет месне заједнице може да има свој 
извршни орган, као оперативни, извршни и стручни орган, који ће спроводити одлуке Савета месне 
заједнице. 
 Начин избора и делокруг рада као и овлашћења извршног органа Савета месне заједнице 
утврђује се Статутом месне заједнице. 
 Чланови Извршног органа Савета месне заједнице истовремено могу бити и чланови Савета 
месне заједнице. 
 Председник или заменик председника Савета месне заједнице не може бити и председник 
Извршног одбора. 
 Избор за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине 60 дана 
пре дана одржавања избора, у складу са Статутом општине, са овом Одлуком, Статутом месне 
заједнице и Правилником о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице. 
 Правилник из става 5. ове Одлуке доноси Савет месне заједнице. 

 
Члан 14. 

 
 Савет месне заједнице је представничко тело грађана месне заједнице, које обавља следеће 
послове и задатке: 
 1. доноси Статут месне заједнице, 
 2. доноси програм рада и финансијски план, 
 3. подноси извештај о раду и завршни рачун месне заједнице, 
 4. одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право својине, 
 5. покреће иницијативу за увођење самодоприноса, 
 6. врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса, 
 7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине, 
 8. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 
интереса за грађане месне заједнице, 
 9. стара се о спровођењу референдума који се расписује за месну заједницу или делове месне 
заједнице, 
 10. именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана, 
 11. усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице, 
 12. образује комисије, мировна већа и друга радна тела ради задовољавања заједничких 
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потреба грађана у складу са Законом и овом Одлуком, 
 13. доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у месној заједници, 
 14. доноси Пословник о раду, 
 15. врши и друге послове утврђене овом Одлуком и Статутом месне заједнице. 
 

Члан 15. 
 

 Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице. 
 Члан Савета месне заједнице мора имати пребивалиште на подручју те месне заједнице. 
 Мандат чланова Савета траје 4 године, односно до избора новог Савета месне заједнице. 
 

Члан 16. 
 

 Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 
 

Члан 17. 
 

 У складу са територијалним принципом у месним заједницама које су састављене од више 
насељених места, свако насељено место бира своје чланове Савета месне заједнице. 
 Статутом месне заједнице утврђује се број чланова Савета месне заједнице из сваког 
насељеног места. 
 

Члан 18. 
 

 Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови, на 
предлог најмање 1/3 чланова Савета. 
 За председника и заменика председника Савета месне заједнице изабрани су чланови Савета, 
који добију већину броја гласова чланова Савета. 
 

Члан 19. 
 

 Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац је 
за извршење финансијског плана. 
 

Члан 20. 
 

 Месна заједница може имати секретара месне заједнице. 
 Секретар месне заједнице обавља стручне, административне, техничке, финансијске и друге 
послове у складу са Законом и Правилником о организацији и систематизацији радних места у 
месној заједници. 

 
IV ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 21. 
 

 Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и 
једнаког изборног права. 
 Право да бира и да буде биран за члана Савета месне заједнице има грађанин Републике 
Србије, који има држављанство Републике Србије, који је навршио 18 година живота, пословно је 
способан и има пребивалиште у месној заједници чији се Савет бира. 
 

Члан 22. 
 

 Органи за спровођења избора су: Комисија за спровођење избора (у даљем тексту: Комисија)  
и Бирачки одбор. 
 Састав Комисије и Бирачког одбора одређују се у Статуту месне заједнице. 
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 За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 
Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају 

бирачко право и пребивалиште на територији месне заједнице. 
 

Члан 23.  
 

Мандат Комисије траје 4 године. 
 Комисију именује Савет најкасније 5 дана од дана расписивања избора. 
 

Члан 24. 
 

 Комисија: 
 - стара се о законитости спровођења избора, 
 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  
 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 
 - организује техничке припреме за спровођење избора, 
 - прописује потребне обрасце за спровођење избора и опозива, 
 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са овом Одлуком и 
Статутом месне заједнице, 
 - утврђује и оглашава листе кандидата 
 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 
 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 
 - утврђује и објављује укупне резултате избора, и 
 - обавља и друге послове одређене овом Одлуком и Статутом месне заједнице. 
 

Члан 25. 
 

 Бирачки одбор именује Комисија најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање 
избора. 
 Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту, стара се о одржавању реда на бирачком месту за 
време гласања и обавља друге послове утврђене овом Одлуком и Статутом месне заједнице. 
 

Члан 26. 
 

 За кандидата за члана Савета месне заједнице може се кандидовати сам грађанин или може 
бити предложен од стране групе грађана, удружења грађана или политичких странака, пунолетни 
грађанин, који има пребивалиште на подручју месне заједнице. 
 Потребан број потписа за сваког кандидата одређује се статутом месне заједнице. 
 Потписи за кандидатуру се могу оверити код надлежног органа Општинске управе. 
 На гласачком листићу поред имена и презимена и године рођења кандидата може се уписати 
и назив предлагача. 

 
Члан 27. 

 
 Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова који се 
бирају, сходно Статуту месне заједнице и овој Одлуци. 
 Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља. 
 

Члан 28. 
 

 Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 15 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора. 
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Члан 29. 
 

 Ако председник Савета месне заједнице у претходном сазиву не сазове конститутивну 
седницу, конститутивна седница Савета месне заједнице може се сазвати и на позив најмање 1/3 
новоизабраних чланова. 
 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова Савета 
месне заједнице. 
 На конститутивном седницу Савета месне заједнице, из реда чланова Савета бирају се 
председник и заменик председника Савета месне заједнице. 
 

Члан 30. 
 

 Чланство у Савету месне заједнице престаје оставком или опозивом, због безусловне осуде 
на казну затвора, због потпуног или делимичног губљења пословне способности, због губљења 
држављанства Републике Србије или  промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, као и у 
случају смрти. 
 

Члан 31. 
 

 Опозив Савета месне заједнице може предложити збор грађана на предлог 25% грађана са 
пребивалиштем на подручју месне заједнице у коме је изабран Савет месне заједнице. 

 
Члан 32. 

 
 Предлог за опозив доставља се председнику Скупштине општине. 
 Опозив се спроводи непосредним тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног 
права. 
 

Члан 33. 
 

По коначности опозива, изборе за нове чланове Савета месне заједнице расписује председник 
Скупштине општине у року од 15 дана у складу са овом Одлуком и Статутом месне заједнице. 

 
V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

 
Члан 34. 

 
 Савет месне заједнице може да образује стална и повремена радна тела: Комисије и мировна 
већа, а у циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице. 
 Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, као и 
друга питања од значаја за њихов рад. 

 
VI СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 35. 

 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

 1. средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и самодопринос; 
 2. донација; 
 3. прихода које месна заједница, оствари својом активношћу. 
 Месна заједница доноси годишњи финансијски план на који сагласност даје Општинско веће. 
 

Члан 36. 
 

Одлуком Скупштине општине може се свим и појединим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава. 
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 При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и 
свакодневног значаја за живот становника месне заједнице. 
 

Члан 37. 
 

 На захтев надлежног органа општине, Савет месне заједнице је дужан да достави захтев за 
обезбеђење финансијских средстава (финансијски план, развојни програм, захтев за пренос средстава 
са финансијском документацијом и извештај о утрошку средстава), у роковима које одреди 
Општински орган управе. 
 

Члан 38. 
 

 Средства месне заједнице распоређује се финансијском планом, а коначан обрачун ових 
средстава врши се завршним рачуном у складу са Законом. 
 

Члан 39. 
 

 Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године, достави 
Општинском  већу извештај о свом раду и реализацији програма за претходну годину, као и извештај 
о коришћењу средстава које им је општина пренела. 
 Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени 
органи, као и буџетска инспекција општине. 

 
VII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 40. 

 
 Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса остварују своја права: 
 - на збору грађана, 
 - референдумом, и 
 - преко изабраних представника у органима месне заједнице. 
 

Члан 41. 
 

 Збор грађана расправља и даје предлоге: 
 - о програму којим се утврђују извори и начин обезбеђивања укупних финансијских 
средстава за реализацију пројеката који су предмет одлуке о самодоприносу, 
 - о извештају о раду Савета месне заједнице, 
 - о урбанистичким плановима чија се примена односи на подручје месне заједнице, 
 - о питањима из делокруга рада Скупштине општине, за коју се тражи расправа на зборовима 
грађана, и 
 - о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице. 
 

Члан 42. 
 

 Збор грађана се сазива за насељено место или део насељеног места, који може бити: улица, 
део насеља, подручја месне заједнице. 
 Савет месне заједнице је дужан да сазове збор грађана и када то затражи: Председник 
општине, председник Скупштине општине и 50 пунолетних грађана са пребивалиштем на подручју 
месне заједнице за које се збор сазива и најмање једна четвртина одборника, најмање 8 дана пре дана 
одржавања. 
 

Члан 43. 
 

 Грађани се о одржавању збора обавештавају истицањем позива на огласној табли, преко 
средстава информисања или на други уобичајени начин. 
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 Ако председник Савета месне заједнице не сазове збор грађана, због грађана може сазвати и 
заменик председника Савета. 
 

Члан 44. 
 

 Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих 
решења имају сви пунолетни грађани са територије општине. 
 Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште или имовина на 
подручју за које је збор грађана сазван. 
 Одлуке на збору грађана се доносе већином гласова присутних грађана са правом 
одлучивања. 

Члан 45. 
 

 Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана размотре 
захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 
томе обавесте грађане. 
 

Члан 46. 
 

 Референдумом грађани месне заједнице одлучују о питањима која су законом и статутом 
одређена, као и о питањима из надлежности Скупштине општине за које то Скупштина одлучи. 

 
Члан 47. 

 
 Начин изјашњавања путем референдума, органи за спровођење и утврђивање резултата и 
друга питања везана за референдум морају бити у складу са законом и Статутом општине Бачка 
Топола. 
 

VIII ИНИЦИЈАТИВА И ПЕТИЦИЈА ГРАЂАНА 
 

Члан 48. 
 

 Иницијативу за разматрање, односно решавање одређених питања из оквира права и 
дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је 
пребивалиште на подручју месне заједнице, у складу са законом, Статутом општине, Статутом месне 
заједнице и овом Одлуком. 
 

Члан 49. 
 

 Сваки грађанин месне заједнице има право да, сам или заједно са другим грађанима месне 
заједнице поднесе петицију Савету месне заједнице којом тражи да се: 
 - донесе или покрене поступак за доношење или измену или допуну правног акта из 
надлежности месне заједнице, 
 - преиспита рад органа месне заједнице, као и неправилан однос запослених у месној 
заједници. 
 Савет месне заједнице је дужан да поднету петицију размотри и да о заузетом ставу, у року 
од 30 дана од дана подношења, обавести подносиоца петиције. 

 
IX САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА  

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Члан 50. 
 

 Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине у земљи и инострнаству. 
 Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице. 
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Члан 51. 
 

 Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и 
другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 

 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 52. 

 
 На поднеске и радње у вези избора чланова Савета месне заједнице не плаћа се такса. 
 

Члан 53. 
 

 Месне заједнице образоване у складу са одлуком о месним заједницама («Сл. лист општине 
Бачка Топола» број 3/2001, 10/2005 и 2/2006) настављају са радом и дужне су да у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке ускладе свој Статут са Статутом општине и овом Одлуком. 
 

Члан 54. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама («Сл. 
лист општине Бачка Топола» број 3/2001, 10/2005 и 2/2006). 

 
Члан 55. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола.» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 016-19/2009-IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
50. 
 

На основу члана  32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), чланова 7. и 9. Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник РС“, 
бр.62/2006) и члана 42. тачка 14. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. 
априла 2009. године доноси  

 
О Д Л У К У 

 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређују се општинске административне таксе ( у даљем тексту:таксе) у 
општини Бачка Топола. 

 

Члан 2. 
 

  За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи општине 
Бачка Топола (у даљем тексту: Општина) издају, односно обављају у оквиру  послова из своје 
изворне надлежности, плаћају се таксе по одредбама ове Одлуке и у износима прописаним Тарифом 
о општинским административним таксама, која је саставни део ове Одлуке (у даљем тексту: Тарифа). 



Број 5. 09.04.2009. СТРАНА    85. OLDAL 2009.04.09. 5. szám 

   
 

Висина такси не може бити већа од износа републичких административних такси прописаних 
за одговарајуће, односно сличне списе или  радње. 

 
II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

Члан 3.  

 Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева којим се управни 
поступак покреће, односно врши радња прописана Тарифом. 

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
Члан 4. 

 
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје: 

1) за захтеве - у тренутку њиховог подношења; 
2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

Члан 5. 

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом Одлуком није друкчије 
прописано. 

Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у већем 
или мањем износу од прописане. 

Члан 6. 

Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни 
основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тарифом није 
друкчије одређено.  

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 7. 

 
 Такса се плаћа у новцу. 
 Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио. 

Члан 8. 

Такса се плаћа у прописаном износу за захтев и за списе и радње које се у вези са тим 
захтевом доносе, односно врше, ако овом Одлуком није друкчије прописано. 

Члан 9. 

 У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ 
таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 

Доказ о уплати одговарајуће таксе прикључује се предмету. 
 

Члан 10. 
 

 Ако обвезник који је дужан да плати таксу, органу непосредно поднесе захтев  уз који није 
приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу, одговорно лице органа надлежног за пријем 
захтева  затражиће од обвезника да поднесе доказ о уплати прописане таксу у року од десет дана од 
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дана подношења захтева и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом 
захтеву сачињава забелешка. 

Ако  захтев, уз који није приложен доказ о плаћениј такси у прописаном износу стигне 
поштом, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева позваће обвезника писменом опоменом 
да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и 
упозорити га на последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник  у року из става 1. и 2. овог члана, не поднесе доказ да је такса уплаћена у  
прописаном износу, наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 2. овог члана врши се пре 
уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња 
извршена. 

Ако обвезник из става 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за 
опомену, уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када спис буде донет, односно радња 
извршена и, ако такса не буде уплаћена и доказ о томе достављен надлежном органу, по истеку десет 
дана од дана обавештења обавестити Службу за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске 
управе Бачка Топола и приложити потребне доказе, ради покретања поступка принудне наплате. 

 
Члан 11. 

 
Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода буџета Општине Бачка Топола- 

бр.840-742251-843-73, позив на број 62-206. 
 
V ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 12. 
 

 Ослобађају се плаћања таксе: 
1. органи, организације и институције Републике Србије; 
2. органи и организације Aутономне Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе; 
3. организације обавезног социјалног осигурања; 
4. установе основане од стране Републике Србије, Aутономне Покрајине Војводине и јединица 

локалне самоуправе; 
5. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским 

заједницама; 
6. Црвени крст Србије.  

 

Члан 13. 
 
Не плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за 

рефакцију, односно рефундацију јавних прихода; 
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 

службеним евиденцијама; 
4) пријаве за упис у матичне књиге; 
5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за 

утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, 
штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом 
прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода; 

6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, 
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са 
прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом; 

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем 
студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом; 

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне 
обавезе; 

9) списе и радње у поступку за сахрањивање; 
10) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 
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11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу; 
12) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и 

спискова за кандидовање; 
13) списе и радње за које је ослобађање од плаћања таксе посебно прописано Тарифом; 
14) за потврду о пријему захтева; 
15) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт. 

Члан 14. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања 
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 

Члан 15. 

У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се 
означити сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе. 

Решење, исправа, документ или писмено из става 1. овог члана може се користити само у 
сврху за које је издато. 

VI ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 
 

Члан 16. 
 Обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати или је платио таксу у већем 
износу од прописаног има право на повраћај таксе. 
 Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев обвезника. 
 

Члан 17. 
 

 У погледу повраћаја плаћеног, камате, принудне наплате, застарелости и осталих питања која 
нису уређена овом одлуком сходно се  примењују прописи којима се уређује порески поступак и 
пореска администрација.  
 
VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

Динарски износи такси из Тарифе усклађују се годишње, са годишњом стопом раста 
трошкова живота, коју објављује републички орган надлежан за послове статистике. 

Приликом усклађивања динарских износа такси, у складу са ставом 1. овог члана, основица 
за усклађивање су последњи објављени усклађени динарски износи такси. 
 
VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

 
 За списе и радње у управним стварима за таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до 
дана ступања на снагу ове Одлуке, такса се плаћа у складу са одлуком која је била на снази у време 
настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника. 
 

Члан 20. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским 
административним таксама („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.12/2003, 3/2004 и 10/2005). 
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Члан 21. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА  
Број: 434-29/2009-IV        Председник  
Дана: 9.04.2009.         Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА          Фазекаш Роберт, с.р. 
 

ТАРИФА 
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
Износ таксе у динарима 

Тарифни број 1. 
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак,ако 

овом одлуком није друкчије одређено 
100 

2. За састављање писане молбе, захтева, изјаве, пуномоћи, 
предлога, пријава и других поднесака (образаца и сл.), ако 
овом одлуком није друкчије одређено 

150 

3. За попуњавање образаца за иностранство (вишејезична, 
гарантна писма, визе), уговора о купопродаји моторних 
возила и других образаца по захтеву странке 

120 

4. За захтев за давање  тумачења, објашњења, односно 
мишљења о примени општинских прописа 

500 

Напомена: 
Такса из овог тарифног броја не плаћа се: 

1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву, 
2) када је издавање списа, односно, вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у 

складу са овом Одлуком, 
3) за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује 

приступ информацијама од јавног значаја. 
 
 

Износ таксе у динарима 
Тарифни број 2. 

За   решења и закључке које доноси Општинска управа, ако 
овом одлуком није друкчије прописано  

250 

Напомена: 
Ако се  решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју 
обвезника којима се решење уручује. 
 
 

Износ таксе у динарима 
Тарифни број 3. 

1
.
  

За жалбу против решења или закључка, које доноси  
Општинска управа, ако овом одлуком није друкчије 
прописано 

150 

2
. 
За уложени ванредни правни лек 800 

Напомена: 
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, односно закључака, такса 
из овог тарифног броја плаћа се према броју решења, односно закључака која се оспоравају жалбом. 
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Износ таксе у динарима 

Тарифни број 4. 
1. За издавање уверења, односно потврда на основу 

евиденције (члан 161 ЗУП-а), ако овом одлуком није 
друкчије прописано 

150 

2.  За издавање уверења на основу спроведеног поступка 
(члан 162 ЗУП-а), ако овом одлуком није друкчије 
прописано 

170 

Напомена: 
Ако се уверење издаје по захтеву више лица,такса из овог тарифног броја плаћа се према броју 
обвезника којима се уверење уручује. 
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за уверење, односно потврду коју орган издаје странци, 
сведоку, вештаку или тумачу, да су присуствовали расправи, односно увиђају, ако су они били 
обавезни да присуствују и ако им то уверење, односно потврда служи искључиво ради правдања 
изостанка са рада. 
 

Износ таксе у динарима 
Тарифни број 5. 

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 100 
 

Износ таксе у динарима 
Тарифни број 6. 

1. За захтев за доношење решења о исељењу лица која без 
правног основа користе стан или заједничку просторију 

500 

2. За решење о исељењу лица која без правног основа 
користе стан или заједничку просторију 

800 

 
Износ таксе у динарима 

Тарифни број 7. 
1. За издавање одобрења за постављање мањих монтажних 

објеката на јавним површинама (бараке, киосци и др.) 
500 

2. За издавање одобрења за постављање других мањих 
монтажних     покретних објеката и уређаја на јавним 
површинама (апарати за сладолед, кокице, тезге и др.) 

500 

3. За издавање одобрења за заузимање јавне површине 
ради држања грађевинског материјала 

500 

4. За издавање одобрења за постављање летње баште 500 
5. За издавање одобрења за раскопавање јавне површине 500 
6. За издавање одобрењу за вађење и кресање стабала 300 
7. За издавање одобрења за продужење радног времена 

угоститељских објеката 
1000 

8. За издавање одобрења за постављање реклама, 
истицање фирми и др. 

500 

 
Износ таксе у динарима 

Тарифни број 8. 
За оверу реда вожње у линијском саобраћају 500 

 
Износ таксе у динарима 

Тарифни број 9. 
1. За доношење аката којима се утврђују водопривредни и 

други услови и даје водопривредна и друга сагласност 
500 
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2. За решење о утврђивању обавезе због промене намене  
обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у 
непољопривредне сврхе 

500 

3. За решење приликом утврђивања испуњености услова 
пословног простора са аспекта заштите животне 
средине при отварању самосталних радњи 

500 

Износ таксе у динарима 
Тарифни број 10. 

Пружање правне помоћи грађанима  
Напомена: 
Такса по овом Тарифном броју плаћа се у висини од 50% од Тарифе о наградама и накнади трошкова 
за рад адвоката („Службени лист СРЈ“, бр.54/98, 75/99, 8/2001, 11/2002, „Службени лист СЦГ“, 
бр.32/2003, 58/2004, 5/2006 и „Службени гласник РС“,бр.129/2007). 
 
51. 
 

На основу члана  32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), чланова  6. став 1. тачка 12. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр.62/2006) и члана 42. тачка 14. Статута општине Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола 
на седници одржаној дана 9. априла 2009. године доноси  
 

О Д Л У К У 
 

О НАКНАДАМА  ЗА  РАД  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређују се и утврђују  накнаде за рад   Општинске управе  у општини Бачка 
Топола. 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 2. 
 

 Накнаде за рад Општинске управе (у даљем тексту: накнаде)  се плаћају  по одредбама ове 
Одлуке и у износима прописаним Тарифом о накнадама за рад  Општинске управе, која је саставни 
део ове Одлуке (у даљем тексту: Тарифа) за накнаду стварних трошкова  који настану у раду  
Општинске управе у вези са списима и радњама које Општинска управа врши као поверене послове, 
по  захтевима  физичких и правних лица, а које се наплаћују у поступку пред Општинском управом. 
 
II ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ 

Члан 3. 
 

 Обвезник накнаде (у даљем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева, физичко или правно 
лице, на основу  којег се   врши радња прописана Тарифом. 

Ако за прописану накнаду  постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
 

III НАСТАНАК   ОБАВЕЗЕ 
Члан 4. 

 
Ако Тарифом није друкчије прописано,  обавеза плаћања накнаде настаје: 

1. за захтеве - у тренутку њиховог подношења; 
2. за захтеве дате на записник-када се записник састави; 
3. за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
4. за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 
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Члан 5. 
 

Накнада се плаћа у тренутку настанка  обавезе, ако овом Одлуком није друкчије прописано. 
Накнада се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у већем 

или мањем износу од прописане. 
 

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

 

 Накнада се плаћа у новцу. 
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је накнаду платио. 
 

Члан 7. 
 

 Накнада се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода буџета Општине Бачка 
Топола - бр.840-742351-843-94, позив на број 62-206. 

 

Члан 8. 
 

 У решењу или другој исправи за коју је накнада плаћена, означава се да је накнада плаћена, 
износ накнаде који је плаћен и тарифни број по којем је накнада плаћена.  
 Доказ о уплати одговарајуће накнаде прикључује се предмету.  

 
V ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

 

Члан 9. 
 

 Ослобађају се плаћања накнаде: 
1. органи, организације, институције  и установе Републике Србије, Aутономне Покрајине 

Војводине и јединица локалне самоуправе; 
2. организације обавезног социјалног осигурања; 
3. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским 

заједницама; 
4. Црвени крст Србије; 
5. корисници материјалног обезбеђења породице; 
6. удружења грађана по одлуци Општинског већа. 

 
VI ПОВРАЋАЈ НАКНАДЕ 

Члан 10. 
 

 Обвезник који је платио накнаду коју није био дужан да плати или је платио накнаду у већем 
износу од прописаног има право на повраћај накнаде. 
 Поступак за повраћај накнаде покреће се на захтев обвезника. 

 
Члан 11. 

 
  У погледу повраћаја плаћеног, камате, принудне наплате, застарелости и осталих питања која 

нису уређена овом одлуком сходно се  примењују прописи којима се уређује порески поступак и 
пореска администрација.  

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА  
Број: 434-30/2009-IV Председник    
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине    
БАЧКА ТОПОЛА Фазекаш Роберт, с.р.     
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ТАРИФА О НАКНАДАМА ЗА РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
 

Износ накнаде у динарима
Тарифни број 1. 

1 За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, 
ако овом одлуком није друкчије прописано, по полутабаку 
оригинала 

100 

2 За препис акта, односно списа које орган, на захтев 
странке, врши на страном језику, по полутабаку оригинала 

100 

Напомена: 
Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање 
акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће машине. 
Полутабаком у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег. 
Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се накнада у износу увећаном за 
100% у односу на накнаду из  овог тарифног броја. 
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на 
основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од 6 месеци од издавања 
оригинала, накнаду из овог тарифног броја за оверу преписа, извода, уверења из матичних књига, 
плаћају у износу умањеном за 50% од одговарајуће накнаде. 

 
Износ накнаде у динарима

Тарифни број 2. 
1 За оверу сваког потписа, ако овом одлуком није 

друкчије прописано 
120 

2 За оверу аутентичности рукописа (од сваког полутабака 
оригинала) 

120 

3 За излазак на терен ради овере потписа или 
аутентичности рукописа, инвалидних и непокретних 
лица 

250 

4 За оверу пуномоћја, ако овом одлуком није друкчије 
прописано 

150 

5 За оверу превода:  
 1) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи 120 
 2) ако текст оригинала садржи више од 100 речи плаћа 

се, поред накнаде из тачке 1. овог става, за сваки цео или 
започети полутабак по 

150 

Напомена: 
Ако је рукопис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се накнада у износу увећаном 
за 100% у односу на накнаду из  овог тарифног броја. 

 
 

Износ накнаде у динарима
Тарифни број 3. 

1 За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по 50 
2 За увид у архивиран предмет 100 
3 За издавање оверене фотокопије етажног плана из 

архивираног предмета 
600 

4 За издавање оверене фотокопије пројектно-техничке 
документације из архивираног предмета 

2000 

5 За издавање оверене фотокопије осталих аката из 
архивираног предмета 

150 
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Износ накнаде у динарима
Тарифни број 4. 

1 За склапање брака у службеним просторијама  зграде Општинске управе и седиштима 
матичних подручја : 

 - ван радног времена  500 
2 За склапање брака у свечаним просторијама Музеја 2.000 
З За излазак матичара ради склапања брака 6.000 
 - у случају да се ради о болесним и старим лицима 150 

 
Износ накнаде у динарима

Тарифни број 5. 
1 За доношење решења о закључењу брака преко 

пуномоћника 
500 

2 За доношење решења о промени личног имена у матичним 
књигама 

200 

3 За извод из матичних књига на интернационалном 
обрасцу 

1000 

4 За уверење из матичне књиге о слободном брачном стању, 
које се користи у  иностранству 

1000 

Напомена: 
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на 
основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус,  накнаду из овог тарифног броја плаћају 
у износу умањеном за 50% од одговарајуће накнаде. 

 
Износ накнаде у динарима

Тарифни број 6. 
За излазак на лице места комисије или другог надлежног 
органа Општинске управе по захтеву странке, на подручју 
општине Бачка Топола 

1000 

Напомена: 
Трошкови комисије се наплаћују по посебном трошковнику.  

 
Износ накнаде у динарима

Тарифни број 7. 
За  решење о одређивању категорије: 
- куће за одмор и стана  800 
- собе за изнајмљивање 500 

     

Износ накнаде у динарима
Тарифни број 8. 

1 За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 300 
2 За захтев за одређивање обима и садржаја студије о 

процени 
300 

3 За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја: 
 - до 100 m2 2.500 
 -преко 100 m2 до 1000 m2 5.000 
 -преко 1000 m2 8.000 
4 За захтев за давање сагласности на студију о процени 

утицаја затеченог стања: 
 

 - до 100 m2 2.000 
 -преко 100 m2 до 1000 m2 4.000 
 -преко 1000 m2 7.000 
5 За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  



Број 5. 09.04.2009. СТРАНА    94. OLDAL 2009.04.09. 5. szám 

   
 

 1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о 
процени утицаја 

300 

 2) за захтев за давање сагласности на студију о процени 
утицаја: 

 

 - до 100 m2 600 
 -преко 100 m2 до 1000 m2 1.200 
 -преко 1000 m2 2.400 

 
 

Износ накнаде у динарима
Тарифни број 9. 

1 За издавање потврде да је урбанистички пројекат урађен у складу са урбанистичким 
планом: 

 -за физичка лица 200 
 -за правна лица 500 
2 За издавање потврде о да је  идејни пројекат урађен у складу са изводом из урбанистичког 

плана односно  актом о урбанистичким условима: 
 -за физичка лица 400 
 -за правна лица 1000 
3 За умножавање, оверу и уступање урбанистичких планова наплаћују се стварни трошкови, 

а накнада за рад по једном захтеву је: 
 -за физичка лица 100 
 -за правна лица 300 
4 За издавање акта о урбанистичким условима односно извода из урбанистичког плана  за 

изградњу: 
 -за физичка лица 1000 
 -за правна лица 3000 
5 За решење којим се  одобрава изградња: 
 1) по захтеву физичког лица: 
 -за економски објекат у пољопривреди 200 
 -за сваки остали грађевински објекат 400 
 2)по захтеву правног лица: 
 -за економски објекат у пољопривреди 500 
 -за сваки остали грађевински објекат 1000 

Напомена:     

За доградњу и реконструкцију на постојећем објекту  плаћа се накнада у висини од 
50% од накнаде предвиђене тачком 4. и 5. овог тарифног броја. 

    

6 За пријаву припремних радова:    

 -за физичка лица 200   
 -за правна лица 400   
7 За пријаву почетка извођења радова:   
 1)од стране физичких лица:   
 -за помоћне објекте 300   
 -за стамбене објекте 600   
 -за пословне објекте 1000   
 2)од стране правних лица:   
 -за помоћне објекте 600   
 -за стамбене објекте 1200   
 -за пословне објекте 2000   
Напомена: 
За пријаву почетка извођења радова за уклањање препрека за инвалидна лица накнада се не плаћа. 
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8 За пријаву почетка извођења радова за које се не издаје одобрење за изградњу, и то: 

 -на инвестиционом одржавању објекта 400 
 -на текућем одржавању објекта 200 
 -на адаптацији и санацији 600 
9 За промену намене објекта, односно дела објекта без 

извођења радова 
300 

10 За издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом, и то: 
 -за стамбене објекте 500 
 -за пословне објекте 1500 
11 За вршење техничког прегледа 
 1) стамбених објеката: 
 -за објекте површине до 200m2 400 
 -за објекте површине од 200 до 500m2 600 
 -за објекте површине преко 500m2 800 
 2)пословних објеката 
 -за објекте површине до 200m2 1000 
 -за објекте површине од 200 до 500m2 1600 
 -за објекте површине преко 500m2 2000 
12 За решење којим се одобрава употреба објекта-употребна дозвола, плаћа се накнада у 

износу од 0,05%  на  предрачунску вредност објекта. 

Напомена: 
Предрачунска вредност објекта усклађује се применом индекса раста цена на мало 
који објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог 
дана наредног месеца од месеца од утврђивања предрачунске вредности, до последњег 
дана месеца који претходи месецу када је захтев поднет.  

   

13  За решење којим се одлучује о рушењу објекта: 

 -за физичка лица 500 
 -за правна лица 1000 
14 За издавање потврде на етажни елаборат 1000 
15  За захтев за издавање одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекат изграђен 

или реконструисан без грађевинске дозволе (легализација) 
 -за физичка лица 500 
 -за правна лица 3000 

 
Износ накнаде у динарима

Тарифни број 10. 
За опомену којом се обвезник позива да плати накнаду 100 

 
52. 
 
 На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Србије'',бр.62/06) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 
општине Бачка Топола бр. 15/08 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 
дана 9. априла 2009. године, донела је 

О Д Л У К У  
 

О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ГРАЂЕВИНСКИХ  
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1.  
 

 Овом Одлуком утврђује се износ просечне тржишне цене квадратног метра по врстама 
грађевинских објеката на територији општине Бачка Топола, који ће се примењивати за утврђивање 
пореза на имовину  на права на непокретностима физичких лица за 2009. годину. 
 

Члан 2. 
 

 Пореска основица пореза на имовину на права на непокретностима за физичка лица из члана 
5. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 26/01, 135/04, 61/07 и 
5/09), утврђује се на начин прописан чланом 4. Правилника о начину утврђивања основице пореза на 
имовину на права на непокретностима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 38/01 и 45/04). 
 

Члан 3. 
 

 Просечна тржишна цена квадратног метра по врстама грађевинских објеката на територији 
општине Бачка Топола за 2009. годину износи: 
 

 - за станове и стамбене зграде              37.876,45 дин/м2          
 - за пословни простор                              45.450,00 дин/м2                             
 - за зграде за одмор                                   22.725,00 дин/м2                             
 - гараже и друге објекте                           18.938,00 дин/м2                       
 

Члан 4. 
 

 На основу ове Одлуке, Служба за утврђивање и наплату јавних прихода ће донети решења о 
утврђивању пореза на имовину на права на непокретностима физичких лица за 2009. годину. 
 

Члан 5.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бачка Топола''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  38-6/2009-IV                                                                                             Председник 
Дана: 9.04.2009.                                                                                          Скупштине општине 
Бачка Топола                                                                                               Фазекаш Роберт, с.р. 
 
53. 
 
 На основу члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС», број 
129/2007), члана 40. Закона о заштити од елементарних и других већих непогода («Сл. Гласник СРС» 
број 20/77, 24/85, 6/89 и 52/89 и «Сл. Гласник РС» број 53/93, 67/93 и 48/94) и члана 16. тачка 20. и 
42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола («Сл. Лист општине Бачка Топола» број 15/2008 и 
1/2009) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. априла 2009. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
 

О ЗАШТИТИ ГРАЂАНА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА У СЛУЧАЈУ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ: 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређује се заштита грађана и материјалних добара на територији општине 
Бачка Топола у ситуацијама насталим елементарним и другим већим непогодама и стварање услова 
за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица. 
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Члан 2. 
 

 Елементарним и другим већим непогодама сматрају се: земљотрес, поплава, атмосферска 
непогода (град, суша, снежни нанос и др.), пожар, експлозија, изливање и растурање штетних 
гасовитих, течних или чврстих хемијских и радиоактивних материја, саобраћајна несрећа већих 
размера, епидемија заразних болести, биљне и сточне заразне болести и сличне појаве већих размера, 
које могу да угрозе здравље и живот људи или да проузрокују штету већег обима. 
 

Члан 3. 
 

 У случају елементарних и других већих непогода првенство заштите има заштита живота и 
здравља људи. 

Члан 4. 
 

 Заштита од елементарних и других већих непогода (у даљем тексту: непогода) обухвата: 
 - превентивне мере заштите којим се спречавају непогоде или ублажава њихово дејство, 
 - мере заштите у случају непосредне опасности од непогоде којима се спроводе непосредне 
припреме за учешће у заштити, 
 - мере учешћа у заштити када наступе непогоде којима се обезбеђује учешће снага и 
средстава у заштити од ових непогода и 
 - мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода. 
 

Члан 5. 
 

 У заштити од непогода општина, путем својих органа и управе у складу са Законом: 
 1. Уређује организовање и спровођење заштите од непогода, обезбеђује и усклађује учешће 
грађана, правних лица, органа и Општинске управе у заштити од непогода. 
 2. Израђује и доноси План заштите од непогода. 
 3. Организује и спроводи мобилизацију грађана, правних лица, других организација и 
Општинске управе ради спровођења мера за заштиту од непогода. 
 4. Прописује мере за заштиту од непогода у области урбанизма, просторног планирања, 
становања коришћења вода, саобраћаја и другим областима. 
 5. Обезбеђује средства за организовање заштите и спровођења мера за заштиту од непогода и 
брине се о њима. 
 
 II ШТАБ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА 
     У ОПШТИНИ  
 

Члан 6. 
 

 Ради обједињавања и координације активности усмерених на заштиту живота и здравља 
људи и њихове имовине у случају елементарних и других већих непогода у општини се образује 
Општински штаб за заштиту од елементарних и других већих непогода (у даљем тексту: Општински 
штаб). 

Члан 7. 
 

 Општински штаб: 
 - обавештава грађане о опасности од наступајуће непогоде, 
 - утврђује наступање непогоде и проглашава ванредну ситуацију на територији општине, 
 - проглашава престанак ванредне ситуације, 
 - анализира постојеће стање у општини и предлаже мере заштите које треба предузети за 
превазилажење ванредне ситуације, 
 - спроводи планске мере заштите 
 - ради на стварању и побољшању материјално-техничких услова за учешће професионалних 
служби државних органа, општинских органа, предузећа и грађана у заштити и спасавању људи и 
материјалних добара, 
 - остварује сарадњу са органима и организацијама других општина у спровођењу заштите од 
непогода, и 
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- успоставља међународну сарадњу са другим органима и организацијама, ради 
заједничког деловања у случају елементарних и других већих непогода, заједничких вежби, стручног 
усавршавања и размене информација. 
 

Члан 8. 
 

 Општински штаб може ангажовати стручњаке за поједине области заштите од настале 
непогоде. 

Члан 9. 
 

 Општински штаб чине: 
 - председник општине, 
 - представник Министарства одбране, Управе за ванредне ситуације – Реферат у Бачкој 
Тополи, 
 - начелник Општинске управе, 
 - представник Дома здравља «Др.Јанош Хаџи» Бачка Топола, 
 - представник д.о.о. Ветеринарске станице «Бачка Топола», 
 - представник ОО Црвеног крста Бачка Топола, 
 - представник ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, 
 - представник ДТД «Криваја», 
 - представник ЈП «Комград» д.о.о. Бачка Топола, 

- представник  МУП Полицијске управе Суботица – Полицијске станице Бачка Топола, 
 - представник ЈИП «Бачка Топола», 

- представник «Електровојводине» Погон «Бачка Топола» Бачка Топола, 
 - представник Општинског ватрогасног савеза Бачка Топола, 
 - стручњак из области РХБ заштите. 
 - представник МУП – Сектора за заштиту и спашавање у Бачкој Тополи, 
 - представник Општинске управе из области заштите животне средине, 
 - представник гарнизона Војске Србије у Бачкој Тополи, и 
 - представник хидрометеоролошке станице у Бајши. 
 

Члан 10. 
 

 Чланове Општинског штаба именује Скупштина општине,на мандатни период од 4 године. 
 

Члан 11. 
 

 Општинским штабом руководи Председник општине. 
 Начелник Општинске управе у ванредним ситуацијама координира рад Општинске управе. 
 
 III МЕРЕ ЗА СЛУЧАЈ НАСТАНКА НЕПОГОДЕ 
 

Члан 12. 
 

 У случају настанка непогоде надлежни органи општине и Општинска управа могу да нареде: 
 1. Општу или делимичну мобилизацију грађана, правних лица, служби општине и других 
организација ради учешћа у заштити од непогоде, 
 2. Мобилизацију материјалних средстава неопходних за потребе спровођења заштите од 
непогоде 
 3. Увођење дежурства правним лицима 
 4. Посебан режим обављања одређених комуналних делатности 
 5. Посебне мере и поступке хигијенског карактера 
 6. Посебан режим саобраћаја односно забрану саобраћаја 
 7. Евакуацију становништва и материјалних добара 
 8. Одређивање другачијег радног времена 
 9. Посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружање услуга (воде, 
грејања, гаса, електричне енергије, друмски и железнички превоз) 
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 10. Привремену забрану приступа и кретања у појединим подручјима 
 11. Привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари. 
 
 IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
 

 За спровођење ове Одлуке финансијска средства обезбедиће се из буџета општине и 
средстава осигуравајућих завода. 
 

Члан 14. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 217-1/2009-IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
54. 
 
 На основу члана 42. тачка 20. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине 
Бачка Топола» број 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 
9. априла 2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ИМЕНОВАЊУ 

ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 
 
I 
 

 Образује се Општински штаб за заштиту од елементарних и других већих непогода (у даљем 
тексту: Општински штаб). 
 

II 
 

У Општински штаб на мандатни период од 4 године почев од 09.04.2009. г. именују се: 
1. Атила Баби – Председник општине Бачка Топола, 
2. Зоран Бјелић – представник Министарства одбране, Управе за ванредне ситуације 

рефереат у Бачкој Тополи 
 3. Петер Седлар – начелник Општинске управе Бачка Топола 
 4. Едит др. Сакмањ Мајор – представник Дома здравља «Др. Јанош Хаџи» Бачка Топола 
 5. Тибор Тот – представник д.о.о. Ветеринарске станице «Бачка Топола» 
 6. Тибор Лештар – представник ОО Црвеног крста Бачка Топола 
 7. Иштван Манић – представник ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење, 
 8. Имре Халгато – представник ДТД «Криваја»  
 9. Мр. Золтан Сомбати – представник ЈП «Комград» д.о.о. Бачка Топола 
 10. Драган Леонтијевић – представник МУП Полицијске управе Суботица – Полицијске 
станице Бачка Топола 
 11. Марина Клобушицки – представник ЈИП «Бачка Топола»  
 12. Золтан Киш -  представник «Електровојводине» Погон «Бачка Топола» Бачка Топола 
 13. Зорица Ранков – представник Општинског ватрогасног савеза Бачка Топола  
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 14. Младен Виденов - стручњак из области РХБ заштите 
 15. Бојан Вркић – представник МУП – Сектора за заштиту и спашавање у Бачкој Тополи 
 16. Александра Певец – представник Општинске управе. 
 
 

III 
 

 Задатак Општинског штаба је да: 
 - обавештава грађане о опасности од наступајуће непогоде, 
 - утврђује наступање непогоде и проглашава ванредну ситуацију на територији општине, 
 - проглашава престанак ванредне ситуације, 
 - анализира постојеће стање у општини и предлаже мере заштите које треба предузети за 
превазилажење ванредне ситуације, 
 - спроводи планске мере заштите 
 - ради на стварању и побољшању и управљању материјално-техничких услова за учешће 
професионалних служби државних органа, општинских органа, предузећа и грађана у заштити и 
спасавању људи и материјалних добара, 
 - остварује сарадњу са органима и организацијама других општина у спровођењу заштите од 
непогода, и 

- успоставља међународну сарадњу са другим органима и организацијама, ради 
заједничког деловања у случају елементарних и других већих непогода, заједничких вежби, стручног 
усавршавања и размене информација. 

 
 

IV 
 

 Ово Решење објавитаи у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-33/2009-IV Председник 
Дана: 9.о4.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
 
55. 
 
                   На  основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту  (''Службени гласник РС 
'', број 62/2006 и 65/ 2008) и члана 42. тачка 5.Статута општине Бачка Топола ('' Службени  лист  
општине Бачка  Топола'', број 15/2008 и 1/2009) а уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије број: 320-11-1274/2009-06 од 20.03.2009. године, 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној  дана  9. априла 2009. године донела је  

 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ,  УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 
I 
 

 Овим програмом се утврђује врста  и обим радова  на заштити  и уређењу пољопривредног 
земљишта  општине  Бачка Топола  за 2009. годину 
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 ОПШТИ ДЕО 

 
  Овим програмом даје се преглед површина пољоприведног земљишта по катастарским 
општинама , класама и културама , анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, 
утврђује програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у својини  Републике 
Србије.  
 Општина Бачка Топола се налази  у Војводини на северу Бачке  и простире на  59587 хектара  
и има 38245 становника  који живе у 23 насељена места.  
 Обрадиво пољопривредно земљиште представља један од најважнијих природних ресурса 
општине и  чини базу организоване биљне производње. Од педолошких типова земљишта 
преовлађује чернозем а заступљени су и разни типови песка , ливадска црница и у мањем проценту 
дилувијално-алувијални нанос као и ритска црница песковита. Целокупна територија општине је у 
периоду од 1983-1989 год премерена  завршен је процес комасације и  општина је подељена у 10 
катастарских општина.  И поред извршене комасације и укрупњавања парцела  земљишни поседи су 
уситњени  тако да је просечна величина поседа  4,27 ха  а просечна величина земљишне парцеле је  
2,12 ха. 
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Целокупна територија Општине Бачка Топола је у периоду од 1983. године до 1989. 
године премерена и комасирана. Укупна површина Општине износи 59587 ха. У овиру 
Општине постоји 10 катастарских општина. 

Просечна величина поседа је 4.27 хектара.  

Просечна величина парцеле је 2.12 хектара.  

Комасирана површина је 55630 хектара.  

Незавршених комасација на територији Општине нема. 

Табела 4. Одводњавање 
каналска мрежа цевна дренажа укупно 

изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха

- - - - - - 

Напомена: дужина природних водотока Криваја, Чик и капала је 119.876 м 

Табела 5. Наводњавање 
широкозахватн
е машине у ха 

тифони у ха кап по кап 
(миниорошавањ
е) 

кишна крила у   
ха 

остало у ха укупно у ха 

2.548,8 342,0 1,5 607,0 - 3.499,3 
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Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини 
 

Ред 
број 

Назив корисника и његова 
адреса 

Површина 
земљишта коју 
користи (ха) 

Исказано по 
катастарским 
општинама (ха) 

ЛН или ПЛ 
број 

1 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

60.0831 207 

2 ПП АД Сомбор 4.9974 1464 
3 33 Бачка Бачка Топола 29.4955 2375 
4 Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде 
1996.4663 2419 

 УКУПНА ПОВРШИНА У КО 2091.0423

Баjша 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

1 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

1.3064
 

287 

2 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

118.627  288 

3 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

1.699  289 

4 ДП Дожа Ъерђ Бачка Топола 231.2483  2236 

 УКУПНА ПОВРШИНА У КО 352.8807   
 
 

1. АД Зобнатица Бачка Топола 2352.6185 1229 

2 АД Зобнатица Бачка Топола 2.8641 1301 

 УКУПНА ПОВРШИНА У КО 2355.4826
Мали Београд 
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1 Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде 
28.9103 185 

2 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

863.3617 186 

3 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

259.1547 187 

 УКУПНА ПОВРШИНА У КО 1151.4267

Ново Орахово 
 
 
 
 

 
 

 
   

1 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

1099.7551 1922 

 УКУПНА ПОВРШИНА У КО 1099.7551

Гунарош 
 
  

 
1 Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде 
94.1486 62 

2 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

358.4775 63 

 УКУПНА ПОВРШИНА У КО 452.6261

Његошево 
 
 
 
 
 

 
1 Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде 
482.3477 195 

2 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

3135.0613 196 

3 АД Зобнатица Бачка Топола 3.0745 899 
4 Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде 
37.8493 1010 

5 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

42.7319 1539 

 УКУПНА ПОВРШИНА У 
КО 

3701.0647

Горња Рогатица 
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 Министарство 

пољопривреде шумарства и 
водопривреде 

63.7
321

2 Министарство 
пољопривреде шумарства и 
водопривреде 

518.8647 2599

3 ДПП Алекса Шантић 575.1062 331
4 033 Слога Пачир 58.5042 3223

 УКУПНА ПОВРШИНА  
У КО 

1216.1751 

 
Пачир 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
1 ДПП Алекса Шантић 466.4220 604
2 Министарство 

пољопривреде шумарства и 
водопривреде 

639.4370 609

3 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

65.2552 4124

4 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

5.8764 4125 део 

5 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

26.3545 4167 део 

6 Министарство пољопривреде 
шумарства и водопривреде 

0.7205 

Стара Моравица 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4168 део 

7 Министарство 
пољопривреде шумарства и 
водопривреде

0.3669  4169 део 

 УКУПНА ПОВРШИНА У 
КО 

1204.4325   

 УКУПНА ПОВРШИНА  13624.8858   

 

НАПОМЕНА: Табела број 7. садржи податке које су коришћене приликом израде годишњег 
Програма за 2006/07 годину а које се односе на период пре одржавања јавног надметања по итом 
програму. 
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ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
ЗЕМЉИШТА  

Производња и примена минералних ђубрива је у последњих петнестак година смањена то је 
довело до опадања плодности земљишта. Овде посебно треба истаћи кидање везе између биљне и 
сточарске производње чиме је прекинут природан ток кружења материје на газдинствима. 
Евидентирањем и праћењем фактора који дефинишу ставње плодности пољопривредног земљишта 
констатовано је да земљиште општине Бачка Топола има слабо алкалну реакцију, а садржај хумуса је 
највећим делом у класи средње обезбеђености.Највећа површина земљишта је средње обезбеђености 
лакоприступачним фосфором, али треба истћи да 14 % површина има сиромашан садржај фосфора. 
Обезбеђеност лакоприступачним калијумом је висока и 90 % испитаних површина има оптималан до 
врло висок садржај овог елемента. Из досадашњих резултата контроле плодности земљишта може се 
закључити да све ове промене (знатно опадање садржаја лакоприступачног фосфора у земљишту и 
благо опадаиье садржаја хумуса) не представљају лимитирајући фактор биљне производње. 

Територија општине Бачка Топола је подручје са минималним ерозионим процесима, који 
не угрожавају нормалне пољопривредне активности. Морфологија терена, као одлучујући  ерозиони 
фактор, је таква да нема услова за водну ерозију са штетним ефектима. Процентуално мање 
заступљени делови терена са нагибом > 5 % доводе до местимичног транспорта и таложења 
покренутог материјала (минимални ерозиони процеси повшинског типа). За општину Бачка Топола 
посебно је значаја појава еолске ерозије која се јавља на површинама са слабијом вегетационом 
заштитом при јаким ветровима, а изразито у сушним периодима када је земљиште уситњено и 
припремљено за сетву, али она не угрожава нормалне пољопривредне активности. Утврђено је да 
еолска ерозија у северном делу Бачке износи 1.325 м3/км2/год. акумулираног наноса, а јужни делови 
општине Бачка Топола захваћени су слабијом еолском ерозијом од 35 м3/км2/год . Ради заштите 
земљишта од еолске ерозије урађен је Главни пројекат за подизање мреже ветрозаштитних шумских 
појасева на територији општине Бачка Топола и отпочело се са његовом реализацијом. 

Извори угрожености и угрожавање земљишта опасним и штетним материјама 
представљају разне фарме (лагуне за прикупљање осоке из којих постов и могућност преливања у 
водоток), комунални отпад (депонте у депресијама и близу водотока представљају изузетно опасно 
извориште загађивања земљишта и то не само локалног карактера), објекти металне индустрије 
(опасност испуштања непречишћених отпадних вода у водотокове) и издувни гасови око 
саобраћсјница (угроженост земљишта оловом 10 м од саобраћајнице велика, 25 м од саобраћајнице 
средња угроженост и 50 м од саобраћајнице мала угроженост). 

У оквиру мера заштите пољопривредног земљишта ради се на Систему контроле 
плодности земљишта и употребе ђубрива. Контролом плодности земљишта годишње је обухваћено 
око 2.800 ха (око 650 узорака земльишта) на пољопривредним предузећима и око 950 ха (570 
узорака земљишта) са индивидуалног сектора у оквиру акције под називом „За богатију Војводину 
уз мало воље плодно поље„ коју је покренуо Покрајински секретаријат за полжљопривреду, 
водопривреду и шумарство 
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II  
 

ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

 
1. ПЛАН ПРИХОДА 

 
      Табела број 8. 
 

 
 
Од очекиваног износа од 59.006.096,00 динара за прву годину закупа пољопривредног земљишта у државној 
својиини  по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопирвредног земљишта у државној 
својини за 2006/07 годину на  дан 31.12.2008. године Општини Бачка Топола је уплаћено 53.280.822,00  динара 
обрачунато у динарској противвредности еура по средњем курсу Народне банке РС на дан уплата закупа од 
83,97 еура 
 
Од очекиваног износа од  54.169.830,00 динара од вансудског поравнања за економску 2006/07  годину на рачун 
општине није  уплаћено ништа. По налогу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
приликом одређивања  износа цене за вансудска поравнања коришћен је средњи курс  од 77,89 еура  који је 
средњи курс еура на дан јавног надметања (8.,9. и 10. октобра 2007.) а код наплате исте очекивани средњи курс 
еура је око 90,00 динара. 

 

ИЗВОР СРЕДСТАВА    

 

 

40,00% 

Очекивани закуп за прву годину по 

програму 2006/07  

59.006.096,00 

(702.704,52 еура) 

 Очекивани закуп за другу  годину по 

програму 2006/07  

59.006.096,00 

(702.704,52 еура) 

Очекивани износ од вансудског 

поравнања 2006/07 

 

54.169.830,00 

(601.887,34 еура) 

 

УКУПНО 

 

172.182.022,00 
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План утврђивања радова  на заштити , уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 
Табела 9 .   

конструкција финансирања Р. 
б
р 

намена улагања 
површина у 
ха , број 
узорака 

предрачунска 
вредност 

улагања дин сопствено учешће (%) други извори (%) 

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

1 ДОБРОВОЉНО ГРУПИСАЊЕ 
ПАРЦЕЛА И ПОСЕДА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 300,00 ha 

 
600.000,00 
 

 
66.66% 

400.000,00 
 

      33.33% 
200.000,00 
 

2 
ОДВОДЊАВАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
(КАНАЛСКА М.) 3 km 4.500.000,00 

 100% 
 
4500.000,00  

3 НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉ 5 km 7.200.000,00 
 100% 

7.200.000,00  

4 ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ОБРАДИВОГ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА   

582.022,00 
 

582.022,00 
  

5 УРЕЂЕЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУТЕВА 500 km 90.000.000,00 

 100% 
90.000.000,00  

II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

1 

Израда стручне литературе и 
одржавање сајмова на теми  
ЗАШТИТЕ И  КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  5.000.000,00 

 100% 
5.000.000,00  

2 БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА 
ЗЕМЉИШТА    10.000.000,00 

 
        100%  
 10.000.000,00   

3 

ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ВЕТРОЗАШТИТХИХ ПОЈАСЕВА У 
ЦИЉУ  ЗАШТИТЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 500 km 10.000.000,00 

 100% 
10.000.000,00  

4 КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ 
ПОЉОПРИВ. ЗЕМЉИШТА  

2000 
узорака 2.000.000,00 

 
 100% 

2.000.000,00  

5 

УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА 
ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ 
МАТЕРИЈА У ПОЉ. ЗЕМЉ води за 
наводњавање  500.000,00 

 100% 
500.000,00  

6 
ЗАШТИТА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ          
( ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ 
СЛУЖБЕ)  

12.000.000,00 
 

91.66% 
11.000.000,00 
 

8.33% 
1.000.000,00 

 

7 ПРОТИВГРАДНА ОДБРАНА И 
ШТЕТЕ ОД ГРАДА(ОПРЕМАЊЕ ) 1 радар 2.000.000,00 

 100% 
2.000.000,00  

III СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
КОЈИ ТРТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТ 

1 
АЖУРИРАЊЕ 
ПОДАТАКА,ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 
  

6.000.000,00 
 

 100% 
6.000.000,00 
  

2 

Отпремање пољоприведних 
саветодавних канцеларија,израда 
сточног карантина у циљу заштите и 
уређење пољ.земљишта  5.000.000,00 

80% 
4.000.000,00 

 

 
20% 

1.000.000,00 
 

3 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА(ЗА  
КРЕДИТИРАЊЕ РАДОВА  У ВЕЗИ   
ЗАШТИТЕ И  КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА)  23.000.000,00 

78.26% 
18.000.000,00 

 

21.74% 
5.000.000,00 

 
 

  УКУПНО   
  179.382.022,00 
 

172.182.022,00 
 

7.200.000,00 
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Саставни део Годишњег програма су : 
 

- Списак група катастарских парцела по катастарским општинама  са бројевима 
катастарских парцела и површинама . 

- Прегледне карте формираних група . 
- Препис поседовних листова , односно листа непокретности земљишта које је предмет 

давања у закуп. 
 
 

Овај годишњи  програм објавити у '' Службеном листу општине Бачка Топола'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА  
Број: 320-10/2009-IV   
Дана: 9.04.2009.  
Бачка Топола 
 
 
 
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
Број: 320-11-1274/2009-06 
Датум: 20.03.2009.г. 
Немањина 22-26 
Б е о г р а д 
 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
Општинској управи 

 
 24300 БАЧКА ТОПОЛА 
 
Предмет: Сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
      Пољопривредног земљишта за општину Бачка Топола за 2009. годину 
 
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде размотрило је Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за општину Бачка Топола за 
2009. годину и Мишљење Комисије, из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту 
(«Службени гласник Републике Србије»,  број 62/06), које сте нам доставили дана 19.03.2009. 
године, дописом број: 320-7/2008-IV од 19.03.2009. 
 Тачност података наведених у Програму гарантује Комисија за израду Годишњег 
програма под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 
 На основу изнетог, а у складу са чланом 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту, 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје сагласност на Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за општину Бачка 
Топола за 2009. годину. 
 
 По овлашћењу Министра бр.021-02- 
 60/2008-09 од 22.09.2008. 
 ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
 Момчило Митрески, с.р. 

Председник  
Скупштине општине 
Фазекаш Роберт с.р. 
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56. 
 
            На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Бачка Топола, број 9/2006) 
и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола, број 15/2008 и 
1/2009), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 9. априла 2009. године донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
I 
 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија) за период од годину 
дана, почев од 09.04.2009. године. 

 
II 
 

 Комисија се састоји од председника и осам чланова и то: 
 1. Нада Мехаковић, дипл. правник, председник; 
 2. Ибоља Чеварушић, дипл. правник, члан; 
 3. Петер Седлар, дипл. правник, члан; 
 4. Иштван Манић, дипл. економиста члан; 
 5. Смиљана Кнежевић, дипл.економиста члан; 
 6. Вера Суханко, економиста, члан; 
 7. Жолт Жаки, геометар, члан; 
 8. Беатрикс Васић, дипл.правник, члан; 
 9. Оливера Ненадић, дипл. правник, члан; 
 

III 
 

 Задатак Комисије из тачке I овог Решења је прикупљање писаних понуда, њихово јавно 
отварање, вођење записника и давање предлога Председнику општине за избор најповољнијег 
понуђача. 
  

IV 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-34/2009-IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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57. 
 
 На основу члана 4. ст. 2. Одлуке о оснивању признања «Про Урбе» («Сл. лист општине Бачка 
Топола», број 10/2001 и 2/2005) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола («Сл.  лист 
општине Бачка Топола», број  15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 
одржаној дана 9. априла 2009. године, донeла је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСУТПКА ДОДЕЛЕ 
 ПРИЗНАЊА «ПРО УРБЕ» 

 
I 
 

 Разрешавају се чланови Комисије за спровођење поступка доделе признања «Про урбе» (у 
даљем тексту: Комисија) са 09.04.2009. г. и то: 
  

1. Фехер Иштван, председник 
 2. Вигњевић Снежана, члан 
 3. Хашка Лајош – члан 
 4. Савић Милан – члан 
 5. Гуљаш Ласло – члан. 

 
II 
 

Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-35/2009- IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р.  
 
58. 
 

На основу члана 4. ст. 1. и 2. Одлуке о оснивању признања «Про Урбе» («Сл. лист општине 
Бачка Топола», број 10/2001 и 2/2005) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола («Сл.  лист 
општине Бачка Топола», број  15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 
одржаној дана 9. априла 2009. године, донeла је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСУТПКА ДОДЕЛЕ 
 ПРИЗНАЊА «ПРО УРБЕ» 

 
I 
 

 Именују се чланови Комисије за спровођење поступка доделе признања «Про урбе» (у даљем 
тексту: Комисија) почев од 10.04.2009. г. у саставу: 
  

1. Роберт Фазекаш, председник Скупштине општине – за председника 
 2. Илија Катић, одборник Скупштине општине - за члана 
 3. Ласло Ковач, одборник Скупштине општине – за члана 
 4. Ђуро Ваврош, одборник Скупштине општине – за члана 
 5. Милан Шејат, одборник Скупштине општине – за члана. 
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II 
 

 Комисија је дужна да: 
 - путем средстава јавног информисања обавести грађане и правна лица за давање предлога за 
додељивање признања «Про урбе». 
 - размотри предлоге за додељивање признања «Про урбе» заједно са Председником општине, 
 - припреми Скупштини општине предлог Одлуке о додели признања «Про урбе». 

 
III 

 
Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Бачка Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-36/2009-IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 
 
59. 
 
 На  основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) члана 32. 
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 10. 
Статута општине Бачка Топола („Службени  лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) 
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 9. априла 2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 У Управни одбор Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола на мандатни период 
од 4 године почев од  9.04.2009. године именују се: 
 
 - из реда запослених: 
 1. Оченаш Веруна, мед.сестра, Бајша, Петефи Шандора бр.46, 
 2. Палфи Дели Анамарија, васпитач, Стара Моравица, Ст.Ковач Ђула бб, 
 3. Анђелка Мајкић, дипл.педагог, Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића бр. 5. 
 
 - из реда родитеља: 
 4. Червенак Изабела, проф.разредне наставе, Бачка Топола, Кривајска бр.36, 
 5. Сабо Андреа, педагог, Бачка Топола, Банатска бр.30, 
 6. Слађана Чаловић, домаћица, Бачка Топола, Петефи Шандора бр. 19. 
 
 - из реда јединице локалне самоуправе: 
 7. Дудаш Диана, дипл.економиста, Бачка Топола, 1. маја 26.  
 8. Керестеш Андреа,фризерка,  Победа, Лењинова 7. 
 9. Пастор Агнеш, Ново Орахово, Едвард Кардеља 16. 
 

II 
 

 Овим Решењем ставља се ван снаге Решење  о именовању чланова Управног одбора 
Предшколске установе „Бамби“ Бачка Топола бр.02-71/2008-IV од 11.07.2008.године. 
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III 

 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-105/2008 Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
 
 
60. 
 

На основу члана 53. став 2. и члана 54. став 3.  Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка Топола, („Службени 
лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола, на 
седници одржаној дана 9. априла 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКOГ ОДБОРА   
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ДОЖА ЂЕРЂ“  ИЗ ГУНАРОША 

 
 
I 
 

 Разрешавају се дужности чланова  Школског одбора из реда представника локалне 
самоуправе, у Основној  школи „Дожа Ђерђ“ из Гунароша са  09.04.2009. године, и то: 
 

1. Пеце Кристијан, Гунарош, Петефи Шандора бр. 22. 
2. Рудич Атила, Гунарош, Ади Ендреа бр. 22. и 
3. Чорба Ото, Гунарош, Ади Ендреа бр. 17. 

 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-6/2009-II Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт,  с.р. 
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61. 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 32. 
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 
Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) 
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 9. априла 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКOГ ОДБОРА   
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ДОЖА ЂЕРЂ“  ИЗ ГУНАРОША 

 
I 
 

 Именују се из реда представника локалне самоуправе за чланове Школског одбора у 
Основној  школи „Дожа Ђерђ“ из Гунароша са  10.04.2009. године до истека мандата Школског 
одбора,и то: 

1. Чордаш Тинде,  Гунарош, Петефи Шандора бр.48, 
2. Кадар Мелинда,  Гунарош, Болманска бр.14 и  
3. Кираљ Золтан,  Гунарош, Ади Ендре бр. 2. 

 
II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-6/2009-II Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола               Фазекаш Роберт,  с.р. 
 
62. 
 
 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 
49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр.15/2008 i 1/2009), 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. априла 2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
ПРИВРЕДЕ, МАЛЕ ПРИВРЕДЕ И ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ  Миладин Нешић, дипл. правник, из Бачке Тополе, ул. Ружа бр. 3. 
дужности заменика председника Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно 
предузетништво са 09.04.2009. године. 

 
II 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-37/2009-IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 



Број 5. 09.04.2009. СТРАНА   164. OLDAL 2009.04.09. 5. szám 

   
 

63. 
 
 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 
49. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр.15/2008 i 1/2009), 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. априла 2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
ПРИВРЕДЕ, МАЛЕ ПРИВРЕДЕ И ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
 
I 
 

 БИРА СЕ Јован Јеремић, дипл.економиста из Бачке Тополе, ул. Чизовски Ференца бр. 23., за 
заменика председника Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно предузетништво 
Скупштине општине до истека мандата чланова Комисије, почев од 10.04.2009. године. 

 
II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-38/2009-IV Председник 
Дана: 9.04.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 
 
64. 
 

На основу члана 52. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист 
општине Бачка Топола“, бр. 5/2003 и 10/2006), члана 68. тачка 8. Статута општине Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) Председник  општине  Бачка Топола 
дана 23.марта 2009.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 
ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Даје се сагласност на цене погребних услуга ЈП «Комград» Бачка Топола и то: 
 
А. КОРИШЋЕЊЕ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА 
   
1. Превоз погребне опреме и посмртних 
    остатака са припремом опреме и  
    дезинфекцијом 
а) у граду            - по случају  730,34 
б) ван града са пратиоцем и чекањем 
             - по случају   948,70+70% ц.б 
в) хитна интервенција             

        (саобрађајни удес, насилна смрт)             - по часу   2.247,00 
 
2. Припрема венца са исписивањем 
    траке - по комаду   112,36       
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3. Погребне услуге које нису обухваћене 
    ценовником обрадиће се посебном 
    понудом 
 
4. Преузимање и смештај покојника 
    од других служби 
а) у радно време          - по случају      224,72              
б) ван радног времена         - по случају    337,08                 
в) у времену од  
      21,00 – 8,00 часова         - по случају       674,16                

 
НАПОМЕНА: Трошкови услуге под А.1. увећају се 50 % у времену 
                         од  21,00  -  8,00 часова 
 
Б. КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ 
 

1. Коришћење капеле за смештај 
    посмртних остатака 
    (ел.енергија, дезинфекција, чишћење)  - по случају  1.123,60                
 
НАПОМЕНА: Трошкови коришћења капеле увећају се 25 % у зимском периоду 
                         од  01.10. - 30.04.  

 цена коришћења капеле за смештај посмртних остатака из става 1. ове подтачке за социјално 
угрожена лица умањује се за 50%. 

 
2. Коришћење расхладног уређаја            - сат   106,00 
 

3. Свечани чин сахрањивања  
    посмртних остатака 

-    пренос посмртних остатака од 
капеле до места укопа или 
возила, урачунати пратиоци, 
пренос венаца,  музика и  
дезинфекција           - по случају   3.483, 16 

НАПОМЕНА: Свечани чин сахрањивања посмртних остатака из става 1. ове подтачке за социјално 
угрожена лица умањује се за 75% 
 
В. УКОП ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
 

1. Укоп посмртних остатака, урачунат ископ 
    и затрпавање гробног места са дезинфекцијом 
а) ископ и затрпавање дечије раке  - по случају     842,70 
б) ископ и затрпавање раке за одрасле - по случају   2.247,00 
- ископ и затрпавање раке за социјално 
 угрожена лица 50% од цене из тачке б)        - по случају  1.123,60  
 
в) ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру        - по случају              2.471,92 
-ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са  
монтажном плочом        - по случају              3.370,80               

г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са  
фиксном плочом        - по случају  3.932,60               

д)  ископ и затрпавање улаза у  
класичну гробницу      - по случају  3.089,90              

ђ) скидање и постављање монтажних плоча 
за улаз у гробницу у низу             - по случају  3.370,80            
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2. Хигијенско спремање костију приликом 
    ископа раке    - по случају    449,44 
 
3. Хигијенско спремање сандука и костију 
    у гробници - по случају  1.235,96 
 
Г. ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА 
 
1. Годишња накнада за закуп гробног 
    места по особи (закуп 20 година)                  -рака по особи  3.137,60 
     
2. Годишња накнада за закуп у  
    гробници  (закуп 20 година) 
а)  гробница до 4  особе                                                                 8.427,00                   
б)  гробница за више од 4 особе                                                11.236,00    
                   

Д. ЕКСХУМАЦИЈА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
 

1. Ексхумација посмртних остатака на захтев  
    родбине или судских органа обухвата: 
    подизање, пренос ковчега и смештај у  
    ново гробно место или возило са дезинфекцијом 
    истих   (време почивања од 5 – 10 година)  - по случају  3.932,60 
а) ископ и затрпавање дечје раке   - по случају  1.123,60 
б) ископ и затрпавање раке    - по случају  2.809,00 
в) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру      - по случају  3.370,80 
г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру 

са монтажном плочом    - по случају  4.213,50 
д) ископ и затрпавање раке у бетонском 

окфиру са фиксном плочом   - по случају  5.056,20 
ђ) отварање и затварање гробнице 

бочни улаз     - по случају  4.213,50 
е)   отварање и затварање гробнице 

горњи улаз     - по случају   3.370,80 
 
НАПОМЕНА: Трошкови ексхумације из тачке Д.1. увећавају се у зависности од времена почивања 

посмртних остатака и то: - до 2 године увећање 100 % и од 2 - 5 година 50 %. 
Проверити минимални рок почивања пре приступа ексxумацији. 

 
Ђ. ГРАЂЕВИНСКИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
 

1. Дозвола за постављање оквира  
    на раку за: 

- 1 особу дин                                674,16 
- 2 особе дин  1.348,32 
- више од 2 особе дин  2.022,48 

 

2. Дозвола за постављање споменика 
    или обележје на раку за 
    - 1 особу       дин  449,44                

- 2 особе       дин  898,88               
- више од 2 особе      дин  1.348,32                

 

3. Дозвола за постављање надгробног 
    дела гробнице по особи     дин  849,88                 
 

4. Дозвола за постављање споменика 
    или обележја на гробници, по особи   дин  1.348,32                   
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5. Дозвола за мање поправке на 
    гробном месту или гробници 

- по особи       дин  449,44  
 

Е. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА  
 

1. Одржавање гробног места по  
    особи годишње   
    (од 01.04.- 15.11.)                   
    - по захтеву       дин  286,52                   
 

2. Одржавање гробног места у  
    бетонском оквиру по особи 
    годишње                                          
    (од 01.04. – 15.11.)                  
    - по захтеву       дин  179,78                
3. Одржавање породичне гробнице 
    - до 4 особе   годишње                
    -  по захтеву       дин  179,78                 

- преко 4 особе годишње    
    - по захтеву       дин  179,78 
     

II 
 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењује се од 1. 
априла 2009. године. 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:38-5/2009-IV Председник Општине 
Дана: 23. марта 2009. године Баби Атила, с.р.  
Бачка Топола 
 
 

 
 

Редни 
број С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
47. Извештај о додели мандата новом одборнику Скупштине општине Бачка 

Топола 74 
   

48. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине 
Бачка Топола 75 

   
49. Одлука о месним заједницама на територији општине Бачка Топола 75 

   
50. Одлука о општинским административним таксама 84 

   
51. Одлука о накнадама за рад Општинске управе 90 

   
52. Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра грађевинских објеката на 

територији општине Бачка Топола 95 
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 
   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2009. годину износи 
  10.200,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 
  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
 

Редни 
број С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
53. Одлука о заштити грађана и материјалних добара у случају елементарних и 

других већих непогода на територији општине Бачка Топола 96 
   

54. Решење о образовању Општинског штаба за заштиту од елементарних и 
других већих непогода и именовању његових чланова 99 

   
55. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Бачка Топола за 2009. годину 100 
   

56. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 159 

   
57. Решење о разрешењу чланова Комисије за спровођење поступка доделе 

признања «Про урбе»  160 
   

58. Решење о именовању чланова Комисије за спровођење поступка доделе 
признања «Про урбе» 160 

   
59. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу 

«Бамби» Бачка Топола 161 
   

60. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе «Дожа Ђерђ» 
из Гунароша 162 

   
61. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Дожа Ђерђ» 

из Гунароша 163 
   

62. Решење о разрешењу заменика председника Комисије за развој привреде, мале 
привреде и приватно предузетништво 163 

   
63. Решење о избору заменика председника Комисије за развој привреде, мале 

привреде и приватно предузетништво 164 
   

64. Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП «Комград» Бачка 
Топола 164 
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