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167. 

На основу члана 32. тачка 16 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 18 Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 

11. марта 2010. године донела је  

 

О Д Л У К У 
 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, ОБЈЕКАТА 

ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ И ОБЈЕКАТА ТРГОВИНСКЕ 

И ЗАНАТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређује се радно време угоститељских објеката, објеката за приређивање 

игара за забаву и игара на срећу и објеката трговинске и занатске делатности   на територији 

општине Бачка Топола. 

 

Члан 2. 

 

 Угоститељски објекат је посебно уређен и опремљен простор који испуњава минималне 

услове прописане законом и прописима донетим на основу закона. 

 Поједине угоститељске услуге се могу пружити ван угоститељског објекта под условима 

утврђеним законом, прописима донетим на основу закона, као и прописима којима се уређује 

заштита животне средине и заштита здравља становника. 

 Поједине угоститељске услуге могу се пружати и у покретном објекту који се може 

премештати из једног места у друго сопственим погоном или вучом-наменска возила, пловни и 

плутајући објекти под условима утврђеним законом и прописима донетим на основу закона. 

 

Члан 3.  

 

 Угоститељским објектима у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти за смештај и објекти за 

пружање услуга исхране и пића. 

 Објектом за приређивање игара за забаву и игара на срећу, у смислу ове Одлуке, сматрају се 

објекти, просторије или простор у коме се приређују игре за забаву и игре на срећу (на 

компјутерима, на покер апаратима, на флиперима, на билијару, спортско клађење, томбола, лутрија и 

сл.) 

 Објектом трговинске делатности, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти у којима се врши 

промет  прехрамбених и непрехрамбених  производа (СТР, самопослуге, тржни центри, стоваришта 

грађевинског, огревног и отпадног материјала, продавнице намештаја, конфекције, новина и 

дуванских производа и сл.). 

 Објектом занатске делатности, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти за обављање 

занатских делатности и пружање занатских услуга (занатске радње, пекарске радње, фризерске, 

козметичарске и кројачке радње, сервиси за поправку, одржавање и прање моторних возила и сличне 

радње и сервиси). 

 

Члан 4. 

 

 Угоститељски објекти за смештај из члана 3. став 1 ове Одлуке, су објекти у којима се 

пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге 

смештаја (хотел, мотел, пансион, туристички апартман, камп, кућа и стан за одмор, одмаралиште и 

други слични објекти намењени одмору и рекреацији у складу са законом и прописима донетим  на 

основу закона). 

 Угоститељски објекти за пружање услуге исхране и пића из члана 3. став 1. ове Одлуке, су 

објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела, пића и напици, или се услужују само 
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пића и напици (ресторан, ресторан на води, кафана, бифе, диско бар, бар, пицерија, пивница, кафе-

посластичарница, печењара, млечни ресторан, крчма, чарда, ћевабџиница,  и други слични објекти у 

складу са законом и прописима донетим на основу закона). 

 

II РАДНО ВРЕМЕ 

Члан 5. 
 

 Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у ком  објекти из члана 3. ове 

Одлуке раде и  обављају своју делатност. 
 

Члан 6. 
 

 Угоститељски објекти за смештај из члана 4. став 1. ове Одлуке, могу да буду отворени 

сваког дана непрекидно. 
 

Члан 7. 
 

 Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића могу да почну са радом најраније у 

6,00 сати и да раде најкасније до 24,00 сата, с тим  да  петком и суботом и у дане државних празника 

могу да раде најкасније  до 2,00 сата  наредног дана.  

 Објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу, могу да почну са радом најраније у 

6,00 сати и да раде најкасније до 24,00 сата, с тим да петком и суботом могу да раде најкасније до 

2,00 сата  наредног дана. 

 Објекти трговинске делатности могу да почну са радом најраније у 5,00 сати и да раде 

најкасније до 23,00 сата. 

 Објекти занатске делатности могу да раде од 00,00 до 24,00 сата.   

 
Члан 8. 

 

 Радно време утврђено у члану 7. ове Одлуке, не односи се на  објекте из члана 3. ове Одлуке 

који се налазе уз ауто-пут Е-75.   
 

Члан 9. 
 

 Радно време угоститељских објеката из члана 4. став 2 ове Одлуке за време новогодишњих 

празника (31.децембар, 1. и 2. јануар), на дан уочи и први дан православне Нове године (13. и 

14.јануар),  први дан православног и католичког Божића (7.јануар и 25.децембар), као и у дане 

празника насељеног места (сеоска слава) који је одређен Статутом Месне заједнице је без 

ограничења,   под условом да се поштује јавни ред и мир. 

 

Члан 10. 
 

 Радно време, односно услуживање, у летњим баштама у периоду од 1.априла до 31.октобра 

може се вршити од 8,00 до 24,00 сата. 
 

Члан 11. 
 

 У објектима у којима се организује музички програм уживо или путем уређаја за 

репродукцију аудио и видео програма  ван затвореног простора, програм се може изводити радним 

данима и недељом најдуже до 22,00 сата, а петком и суботом и у дане државних празника најдуже до 

24,00 сата. 
 

Члан 12. 
 

 Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који пружа поједине 

угоститељске услуге или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и 

слично, дужни су да се придржавају радног времена које одреди организатор манифестације, а које 

не може бити супротно одредбама ове Одлуке. 
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Члан 13. 

 

 Радно време угоститељских објеката из члана 4. став 2. ове Одлуке (изузев летњих башта) 

који су закупљени ради одржавања забаве затвореног типа (свадбе, матурске вечери, сусрет 

генерација, и др.) може се продужити на захтев привредног друштва, другог правног лица, односно 

предузетника који уступа објекат, решењем Одељења за грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове  Општинске управе 

Бачка Топола (у даљем тексту: Одељење за грађевинарство), најдуже до 6,00 сати наредног дана. 

 Захтев за продужење радног времена се мора  поднети најкасније пет  дана пре одржавања  

забаве затвореног типа. 

 Захтев за продужење радног времена треба да садржи чињенице које се односе на врсту 

забаве, очекивани број гостију, временски период одржавања забаве, доказ о упису објекта у 

одговарајући регистар и друге чињенице од важности за доношење решења из става 1. овог члана. 

 Одељење за грађевинарство, односно  комунална инспекција о датој сагласности обавештава 

МУП- Полицијску станицу у Бачкој Тополи, а подносилац захтева је дужан да одобрење истакне у 

објекту у којем се одржава забава затвореног типа. 

 У случају да се продуженим радним временом узнемиравају грађани који станују или раде у 

близини угоститељског објекта, Одељење за грађевинарство на основу пријава грађана и налаза 

комуналне инспекције може  решењем ускратити могућност продужења радног времена у трајању од 

6 месеци. 

 Подносиоцу захтева из става 1. овог члана  неће се одобрити продужење радног времена у 

случају да је у последња три месеца, која претходе подношењу захтева, против истог поднета 

прекршајна пријава због поступања супротног одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 14. 

 

 Угоститељски објекти из члана 4. став 2. ове Одлуке који се налазе у склопу, односно унутар 

објеката колективног становања могу бити отворени до 24,00 часова, и не могу продужити радно 

време по основама из члана  13.  ове Одлуке. 

 

Члан 15. 

 

Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник одређују радно време у складу 

са одредбама ове Одлуке, полазећи од свог економског интереса, као и од потреба и интереса 

грађана и могу сами да одреде  дан у недељи када објекат неће бити отворен. 

 Распоред, почетак и завршетак радног времена, као и нерадни дан,  утврђен у складу са овом 

Одлуком, мора да буде истакнут на улазу или на другом видном месту објеката из члана 3. ове 

одлуке, и мора се поштовати. 

 

Члан 16. 

 

 Рад у објектима из члана 3. ове Одлуке, мора да буде организован тако да се не ремети кућни 

ред, јавни ред и мир и комунални ред. 

 

Члан 17. 

 

 Одговорно лице за објекат из члана 3. ове Одлуке, који послује у оквиру привредног друштва 

или другог правног лица, односно предузетник или лице које они, писаним путем, овласте, морају да 

буду присутни у објекту на почетку и на крају радног времена. 

 Лица из става 1. овог члана, дужна су да до истека радног времена које је одредбама ове 

Одлуке утврђено као време завршетка радног времена, ослободе објекат из става 1. овог члана, од 

лица која нису запослена у њему. 

 Уколико се након истека рока из става 2. овог члана, у објекту затекну лица која нису 

запослена у њему сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена. 
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Члан 18. 

 

 Објекти из члана 3. ове Одлуке, морају да испуњавају техничке, санитарно-хигијенске и 

здравствене услове за пружање појединих врста угоститељских услуга и обављање трговинске и 

занатске делатности, који су утврђени законом и прописима донетим на основу закона. 

 Објекти из члана 3. ове Одлуке, граде се, односно реконструишу, уређују и опремају тако да 

се омогућава рационално коришћење простора, несметано кретање гостију и запослених, хигијенско 

руковање намирницама, чување робе од кварења, заштита здравља гостију и запослених, стручно и 

ефикасно услуживање гостију, као и заштита од штетних утицаја које обављање делатности у овим 

објектима може имати на животну средину (бука, вибрације, загађење ваздуха, воде и земљишта и 

сл.). 

 Објекти из члана 3. ове Одлуке у којима се изводи музички програм морају испуњавати 

критеријуме о дозвољеном нивоу буке, при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја. 

 

III НАДЗОР 

Члан 19. 

 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за грађевинарство Општинске управе 

Бачка Топола у сарадњи са МУП- Полицијска управа у Суботици, Полицијском станицом  Бачка 

Топола, и другим надлежним органима  у оквиру њихове надлежности. 

 Инспекцијски надзор врши надлежна комунална инспекција Општинске управе Бачка 

Топола, путем комуналних инспектора, у складу са својом надлежношћу, као и други инспекцијски 

органи у складу са законом. 
 

Члан 20. 

 

 Уколико комунални инспектор у поступку вршења инспекцијског надзора уочи повреду 

прописа из надлежности другог инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, 

надлежни инспекцијски орган. 
 

Члан 21. 

 

 Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који обавља делатност у 

објектима из члана 3. ове Одлуке дужни су да омогуће инспектору надзор над спровођењем ове 

Одлуке. 

 У случају прекорачења радног времена, а на основу налога комуналног инспектора, 

овлашћено лице у објекту је дужно да изврши тренутно затварање објекта и његово испражњење од 

гостију. 
 

Члан 22. 

 

 Комунална инспекција ће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, ако нађе да је 

привредно друштво, друго правно лице, одговорно лице у њему, односно предузетник повредом 

одредби ове Одлуке извршио прекршај. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај привредно 

друштво или друго правно лице ако: 
 

1. одреди радно време супротно овој одлуци, 

2. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног радног времена, 

3. не истакне распоред, почетак и завршетак радног времена у складу са чланом 15. ове Одлуке, 

4. лица из члана 17. став 1. ове Одлуке не буду присутна у објекту на почетку и на крају радног 

времена, 

5. не омогући инспектору вршење инспекцијског надзора (члан 21.) 
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 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице или одговорно лице, новчаном 

казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном од 5.000,00 до 

250.000,00 динара.  

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

 

 Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник, дужни су да ускладе свој рад 

са одредбама ове Одлуке до 31.марта 2010.године. 

 

Члан 25.  

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских 

објеката и објеката за приређивање игара за забаву и  игара на срећу („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 1/2005). 
 

Члан 26. 

 

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

Бачка Топола“, а примењује се од 1. априла 2010. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 130-2/2010-V  Председник 

Дана: 11.03.2010.  Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА Фазекаш Роберт, с.р.    

     

168. 

 На основу члана   46. став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр.72/2009 и 81/2009) и  члана 42. тачка 6 Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) по прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 11. марта 2010.године, донела је  

 

О Д Л У К У  
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ДЕО БАЧКОТОЛСКОГ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА  

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за део Бачкотополског  

акумулационог језера (у даљем тексту: План детаљне регулације) у складу са Генералним планом 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/97 и 10/2003), Просторним планом  

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.1/2010) и Просторним планом 

подручја са посебном наменом за околину акумулационог језера на Криваји код Зобнатице 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 1/82 и 10/2003). 

 

Члан 2. 

 

 Циљ доношења Плана детаљне регулације је дефинисање подручја дела језера  и коришћење 

истог у функцији туризма, спорта и рекреације и то обогаћивањем истог различитим туристичко-

рекреативним функцијама, у складу са постојећим, искоришћавањем природних потенцијала за 

комплекснији, обимнији и квалитетнији развој туризма,  рекреативних и излетничких могућности, а 

све у циљу побољшања туристичког развоја и економског ефекта истог. 
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Члан 3. 

 

 План детаљне регулације се припрема за простор чије границе чине: на северу граница 

грађевинског реона, на југу приступни пут за пољопривредну школу, на истоку државни пут I реда 

М.22.1., а на западу пешачка стаза уз језеро. 

 

Члан 4. 

 

 Садржину Плана детаљне регулације чини: формирање адекватног пешачког и колског 

саобраћаја, стварање планских могућности за изградњу нових туристичко-рекреативних, забавних и 

услужно-угоститељских функција.  

  

Члан 5.  

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је најдуже 60 дана од дана доношења Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације. 

 

Члан 6. 

 

 За носиоца израде Плана детаљне регулације, одређује се Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење, Бачка Топола. 

 

Члан 7. 

 

 Средства за израду Плана детаљне регулације су обезбеђена у буџету општине Бачка Топола. 

 

Члан 8. 

 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину под бројем 501- 41/08-I од дана 14.06.2008. године. 

 

Члан 9. 

 

 Излагање Плана детаљне регулације на јавни увид ће се одржати у просторијама Општинског 

услужног центра Општинске управе Бачка Топола. 

 

Члан 10. 

 

 Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о изради Плана детаљне регулације за 

део акумулационог језера у Бачкој Тополи („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2009). 

 

Члан 11. 

 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       Председник  

БАЧКА ТОПОЛА           Скупштине општине 

Број: 350-26/2010-V              Фазекаш Роберт, с.р. 

Дана: 11.03.2010.            

Бачка Топола  
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169. 

 На основу члана 9. став 3.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Службени  гласник РС'', број 135/2004), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 47/2003 и 34/2006) и члана  13. Одлуке о Општинској управи (''Сл.лист 

општине Б. Топола'', бр. 3/2009), Oдељење за грађевинарство, стамбено комуналне послове , 

пољопривреду заштиту животне средине и имовинско правне послове, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ  

УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Плана детаљне регулације  за део Бачкотополског  

акумулационог језера  

 

 1.  Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за део 

Бачкотополског акумулационог језера. 

  2. Одлука о изради Плана из тачке 1. овог решења припрема се у складу са програмом који је 

израдио   Ј.П. За грађевинско земљиште, урбанистичко планирање  Бачка Топола  према захтеву 

Општине Б. Топола.  

 3. Планом детаљне регулације предметни простор је  дефинисан следећим границама : на 

северу граница грађевинског рејона, на југу приступни пут за пољопривредну школу, на истоку 

државни пут првог реда  М.22.1., на западу пешачка стаза уз језеро.  

Део који је обухваћен овим планом се налази у грађевинском рејону. 

Површина планом обухваћеног простора износи  око 68.00 ха.  

 4. Основни  циљ   израде плана је дефинисање предметног простора и преиспитивање 

могућности и перспективе коришћења истог пре свега у функцији туризма, спорта и рекреације.  

 5. Одељење за грађевинарство, узимајући у обзир податке из тачке 3. и 4. овог решења 

утврдила је да План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених 

прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези стратешке 

процене утицаја на животну средину  у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину (''Службени  гласник РС'', број 135/2004). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На захтев општине Бачка Топола  у Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и  урбанистичко планирање и уређење Бачка 

Топола  приступило се изради Програма  за израду Плана  детаљне регулације за део Бачкотополског 

акумулационог језера. 

 Сходно члану 11.став 1.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Службени  гласник РС'', број 135/2004) Одељење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, 

пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове Општинске управе Бачка 

Топола, доставило је на мишљење предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину предметног плана, надлежном одељењу Општинске управекао  и Програм за 

израду Плана. 

 Надлежно одељење  за заштиту животне средине Општинске управе Бачка Топола у свом 

акту  бр. 501-41/2009-1  од 13.06.2009.год дало је позитивно мишљење у вези с предлогом решења о 

неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана.  

  Одељење  за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне 

средине и имовинско-правне послове Општинске управе Бачка Топола, с обзиром  на планиране 

намене, чињеницу да нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се 

уређује процена утицаја на животну средину, мишљења надлежнног органа за заштиту животне 

средине бр. 501-41/2009-1  од 13.06.2009.год утврдила је да предметни план не представља оквир за 

одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на 

животну средину  и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја према одредби члана 5. 

став 1. наведеног закона и донела је Решење као у диспозитиву. 
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Решење је саставни део одлуке о изради плана и објављује се у «Службеном листу Општине 

Бачка Топола. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

Општинска управа 

Одељење за грађевинарство, стамбено- 

комуналне послове, пољопривреду, 

заштиту животне средине и имовинско 

правне послове 

Број: 501- 41/08-I 

Дана: 14.06.2008. год. Начелник Одељења 

БАЧКА ТОПОЛА Кишкарољ Золтан, с.р. 

 

170. 

На основу члана  и  46. став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр.72/2009 и 81/2009) и  члана 42. тачка 6 Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) по прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 11. марта 2010.године донела је  

 

О Д Л У К У 

  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА “ВИКЕНД НАСЕЉЕ“  

НА ОБАЛИ  БАЧКОТОПОЛСКОГ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА  

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за „Викенд насеље“ на обали 

Бачкотополског акумулационог језера (у даљем тексту: План детаљне регулације) у складу са 

Генералним планом Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/97 и 10/2003), 

Просторним планом  општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.1/2010) и 

Просторним планом подручја са посебном наменом за околину акумулационог језера на Криваји код 

Зобнатице („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 1/82 и 10/2003). 

 

Члан 2. 

 

 Циљ доношења Плана детаљне регулације је уређење приобаља Бачкотополског 

акумулационог језера, изградња викенд насеља са потребном мрежом комуналне и саобраћајне 

инфраструктуре.  
 

Члан 3. 

 

 План детаљне регулације се припрема за простор чије границе чине: северна међна линија 

парцеле бр. 1929 к.о. Мали Београд, источна регулациона линија парц.бр. 2342/1 к.о. Мали Београд 

(државни пут I реда М.22.1), јужна међна линија парцеле бр. 1929 к.о. Мали Београд, док са западне 

стране границу обухвата Плана детаљне регулације преставља приобални појас водене површине у 

ширини од 50 м парцеле бр. 1934/1 к.о. Мали Београд. 

 План детаљне регулације обухвата катастарске парцеле бр.1929 к.о. Мали Београд у целости 

и делове парцела бр. 2342/2, 2424/1 и 1934/1 к.о. Мали Београд. 

 

Члан 4. 

 

 Садржину Плана детаљне регулације чини: стварање планских могућности за изградњу 

викенд насеља са потребном мрежом комуналне и саобраћајне инфраструктуре, а уз државни пут I 

реда предвиђени су садржаји трговинских и услужно-угоститељских функција.  
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Члан 5.  

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је најдуже 60 дана од дана доношења Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације. 

 

Члан 6. 

 

 За носиоца израде Плана детаљне регулације, одређује се Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење, Бачка Топола. 

 

Члан 7. 

 

 Средства за израду Плана детаљне регулације су обезбеђена у буџету општине Бачка Топола. 

 

Члан 8. 

 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину под бројем 501-9/10-I од дана 19.02.2010. године. 

 

Члан 9. 

 

 Излагање Плана детаљне регулације на јавни увид ће се одржати у просторијама Општинског 

услужног центра Општинске управе Бачка Топола. 

 

 Члан 10.  

 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       Председник  

БАЧКА ТОПОЛА           Скупштине општине 

Број: 350-27/2010-V              Фазекаш Роберт, с.р. 

Дана: 11.03.2010.            

Бачка Топола  

 

171. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                  

Општина Бачка Топола 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,СТАМБЕНО 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ИМОВИНСКО 

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

БРОЈ: 501-9/10-I                  

Дана: 19.02.2010. год. 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

На  основу члана 9. став 1. и члана 11, став 1 Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну  средину ( '' Службени гласник РС'' , број 135/2004), а у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ( ''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 13 Одлуке о општинској управи ( ''Службени 

лист  Општине Б. Топола'', бр. 3/2009), Одељење за грађевинарство , стамбено комуналне послове, 

пољопривреду, заштиту животне средине  и имовинско правне послове доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

О приступању стратешкој процени утицаја Плана   детаљне  регулације за викенд насеље  на обали 

Бачкотополског акумулационог језера  на животну средину  

 

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана    детаљне  

регулације за викенд насеље  на обали Бачкотополског акумулационог језера.  

2. У оквиру стратешке процене утицаја Плана детаљне  регулације    на животну 

средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју  

обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја 

планираних садржаја  на микро и макролокацију  и друга питања и проблеми  

заштите животне средине  у складу са критеријумима за одређивање могућих 

значајних  утицаја плана  на животну средину, а узимајући у обзир планиране 

намене- генералне регулације.  

3. О извршеној стратешкој процени утицаја плана  на животну средину сачиниће се 

Извештај који  ће обухватити обавезне елементе, утврђене у члану 12. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС'', бр. 

135/04).  

Обавезни елементи Извештаја о стратешкој процени су: 

1. полазне основе 

2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 

3. процену могућих утицаја  са описом мера предвиђених  за смањење негативних 

утицаја 

4. смернице за израду стратешких процена утицаја за планове на нижим 

хијерархијским нивоима  и процене утицаја пројеката на животну средину  

                         5. програм праћења стања  животне средине у току спровођења Плана  

                              6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке процене 

7. приказ начина одлучивања и начина на који су питања, опис разлога 

одлучујућих за избор Плана са аспекта варијантних решења  и приказ начина на 

који су питања животне средине укључена у План и Програм  

8. закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 

представљене  на начин разумљив јавности  

9. друге податке од значаја за стратешку процену 

У  оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање  и 

квалитет чинилаца  животне средине ( ваздух, земљишта, површинске воде и 

буке) у границама плана.  

У  случају непостојања релевантних података, извршиће се циљана мерења у 

складу са законом.  

 

4. За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја  се одређује J.П. За 

грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Б. Топола. 

Носилац  израде Извештаја о стратешкој  процени ће образовати 

мултидисциплинарни стручни тим  састављен од запослених са одговарајућим 

овлашћењима и лиценцама и по потреби ангажованих стручних лица  или 

организација који су квалификовани за анализу елемената стратешке процене. 

Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 60 дана од ступања на снагу 

Одлуке о изради Плана.  

Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће се из буџета 

општине Б. Топола. 

5. Орган надлежан за припрему плана , Одељење за грађевинарство  обезбедиће 

учешће заинтересованих органа и организација, које имају интерес у доношењу 

одлука које се односе на заштиту животне средине у складу са чланом 18. закона 

о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ''Службени гласник РС'' , 

бр.135/04) 
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Извештај о стратешкој процени утицаја плана је део документације која се 

прилаже уз План генералне регулације насеља Б. Топола на животну средину и 

биће изложен на јавни увид заједно са нацртом плана, у складу са чланом 19. 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 135/04) и чланом 50, Закона о планирању и изградњи ( '' Службени 

гласник РС'', бр. 72/09) 

6. Ово решење се објављује у '' Службеном листу Б. Тополе'' 

 

Образложење 

 

Одељење за грађевинарство у поступку доношења овог решења узимајући у обзир чињеницу 

да су планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 

животну средину,  утврдило је да наведени План представља оквир за одобравање будућих развојних 

пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став1. 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04) 

 На основу члана 11. став 1.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ('' 

Службени гласник РС'', бр. 135/04) Предлог решења ће бити упућен на мишљење Одељењу за 

грађевинарство, стамбено комуналне послове, пољопривреду, заштиту Животне средине и 

имовинско правне послове, и другим заинтересованим органима и организацијама. 

 

 Начелник Одељења 

 Кишкарољ Золтан, с.р.                             

172. 

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

робе и инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.39/96, 20/97, 46/98, 34/01, 80/02 и 

101/2005), члана 27-33. Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и 

вршење услуга у промету робе („Службени гласник РС“, бр.47/96, 22/97, 6/99 и 99/05) и члана 42. 

тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист  општине Бачка Топола“, бр.15/2008 и 

1/2009) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 11. марта 2010.године донела је  

 

О Д Л У К  У 
 

О   ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕТУ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о промету робе на пијацама и вашарима (″Службени лист општине Бачка 

Топола″,бр.4/2003, 15/2004, 7/2007 и 14/2008) у члану 4. додаје се нова  тачка која гласи: 

″ 9. БАЧКИ СОКОЛАЦ 

У Бачком Соколцу пијаце се одржавају у Церској улици.″ 

 

Члан 2. 

 

 У члану 6. додаје се нова алинеја која гласи: 

″- у Бачком Соколцу четвртком .″ 

 

Члан 3. 

 

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

Бачка Топола″. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 330-1/2010-V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине  

Бачка Топола       Фазекаш Роберт, с.р. 
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173. 

 На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ број 72/2009) 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 11. марта 2010. г. донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ДЕЧЈИХ ВРТИЋА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о мрежи дечјих вртића на територији општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 5/2006 и 6/2006) члан 5. став 1. тачка 9. брише се. 
 

Члан 2. 
 

 У табели „Мрежа дечјих вртића у општини Бачка Топола“, који је саставни део Одлуке о 

мрежи дечјих вртића на територији општине Бачка Топола, под редним бројем 9. текст: „у Старој 

Моравици васпитна група-мешана од 1-5,5 година и редни број 17.“, бришу се. 
 

Члан 3. 
 

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 60-1/2010- V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

174. 

 На основу члана 22.  става 2 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (“Службени гласник РС“, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 42. 

тачка 22. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 

1/2009), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 11. марта  2010. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ИЗМЕНЕ  И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

I 
 

 Даје се сагласност на  измене и допуну Програма пословања Јавног информативног 

предузећа „Бачка Топола“  за 2010. годину.   
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Председник 

БАЧКА ТОПОЛА Скупштине општине 

Број: 023-10/2010- V   Фазекаш Роберт, с.р. 

Дана: 11.03.2010.  

Бачка Топола 
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175. 

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 

71/94, 79/2009, 81/2005 и 83/2005), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени  

гласник РС“, број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 15/2008 и 1/2009), Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној дана 11. марта 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

  

 Др Александар Вујисић, из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр.2. разрешава се дужности члана 

Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, из реда запослених, са 11.03.2010. 

 

II 

  

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-8/2010-V       Председник 

Дана: 11.03.2010.           Скупштине општине 

Бачка Топола              Фазекаш Роберт с.р. 

 

176. 

 На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 

71/94, 79/2009, 81/2005 и 83/2005), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени  

гласник РС“, број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 15/2008 и 1/2009), Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној дана 11. марта 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Катона Јанош, дипл.економиста, из Бачке Тополе, ул.Кошут Лајоша 101/а, именује се за 

члана Надзорног одбора  Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, из реда запослених, са 

12.03.2010.године, до истека мандата Надзорног одбора. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-8/2010-V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 
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177. 

На основу члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) и  члана 10. Одлуке  о оснивању Фонда за  развој пољопривреде 

и предузетништва општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.9/05) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. марта 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 ЖИВОЈИНУ ВУКОСАВЉЕВИЋУ престаје функција члана Управног одбора Фонда за развој 

пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола, због смрти. 

 

II 

  

 Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-13/2010- V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

178. 

 На основу члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) и  члана 10 Одлуке  о оснивању Фонда за  развој пољопривреде 

и предузетништва општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.9/05) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. марта 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 ДРАГАН КЉАЈИЋ, дипл.инж.пољопривреде,  из Бачке Тополе, ул.Дунавска бр.6, именује се 

из реда стручњака пољопривредне струке, за члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде 

и предузетништва општине Бачка Топола, почев од 12.03.2010.године,  до истека мандата Управног 

одбора.  
 

 II  

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-14/2010- V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА      Фазекаш Роберт, с.р. 
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179. 

  На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), 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 11. марта 2010. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БАЧКА ТОПОЛА“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

I 

 

 ДУДАШ ДИАНА, дипломирани економиста, из Бачке Тополе, ул.1.Маја бр.26, именује се за 

директора Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи, на мандантни период 

од четири године,  почев од 13.03.2010.године . 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-15/2010- V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола                 Фазекаш Роберт, с.р. 

 

180. 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 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 11. марта 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 НАМЕСТОВСКИ КОРНЕЛИА, професор разредне наставе, из Бачке Тополе, ул. Кошут 

Лајоша бр.51, именује се за  директора Туристичке организације општине Бачка Топола, на 

мандантни период од четири године, почев од 13.03.2010.године. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-16/2010- V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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181. 

На основу члана 47. и 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, 15/2008 и 1/2009), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. марта  

2010. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Бачка Топола БОГДАНУ 

БУКВИЋУ, из Бачке Тополе, Трг Др.Зорана Ђинђића 6. дана 11.03.2010. године, на основу бланко 

оставке, коју је у његово име поднела „Листа за Србију“ Демократска странка Србије ДСС – 

Социјалистичка партија Србије СПС. 
 

II 

 

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

од дана доношења овог Закључка. 
 

III 

 

 Оваj Закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-2/2010-V Председник 

Дана: 11.03.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

182. 

 На основу члана 4. Закона о финансирању политичких странака („Службени гласник РС“, 

бр.72/2003, 75/2003 и 97/2008), члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/2007 и 1/2009), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2010.годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 12/2009) Председник општине Бачка Топола, дана 

20.01.2010. године донео је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 

у 2010. години 

 

I 

 

 Политичким странкама, које имају одборнике у Скупштини општине Бачка Топола додељују 

се средства у укупном износу од 499.080,00 динара, односно месечно 41.590,00 динара за 

финансирање њиховог редовног рада у 2010. години. 

 Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2010. годину, функционална класификација 160, економска класификација 481, 

раздео 1, глава 1.4., позиција 30. 
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II 

 

 Укупна средства наведена у тачци I. став 1. овог решања распоређују се на следећи начин: 

 -  30%, односно 149.760,00 динара у једнаким износима политичким странкама, које имају 

одборнике у Скупштини општине Бачка Топола, 

 - 70%, односно 349.320,00 динара политичким странкама сразмерно броју одборника у 

Скупштини општине Бачка Топола. 

  

III 

 

 Средства наведена у тачци  II. алинеја 1. овог рeшења на месечном нивоу износе 12.480,00 

динара и распоређују се у једнаким износима од 1.560,00 динара следећим политичким странкама: 

 

Назив политичке странке:  Број рачуна: 

 

1.  Савез Војвођанских Мађара  245-0263262701453-57 

2.  Демократска Заједница Војвођанских Мађара  340-14357-24 

3.  Демократска Странка Војвођанских Мађара  330-10000884-22 

4. Демократска Странка  160-922827-72 

5. Лига Социјалдемократа Војводине  355-1063409-37 

6. Српска Радикална Странка   160-110996-89 

7. Демократска Странка Србије  205-70245-37 

8. Социјалистичка Партија Србије  355-1030035-55 

 

 

IV 

 

 Средства наведена у тачци II алинеја 2. овог решења на месечном нивоу износе 29.110,00 

динара, односно 710,00 динара по одборнику и распоређују се политичким странкама наведеним у 

тачци III сразмерно броју одборника у Скупштини општине Бачка Топола. 

 

V 

 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе, да политичким странкама изврши 

пренос средстава до 15-ог у месецу за претходни месец. 

 

VI 

 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о распоређивању средстава за 

финансирање политичких сранака у 2009. године, број:  4-9/2009-III („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 3/2009). 

 

VII 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2010. године и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА     Председник 

Број: 4-3/2010-III             општине Бачка Топола 

Дана:20.01.2010.     Баби Атила, с.р. 

Бачка Топола 
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183. 

 На основу члана  2. тачке 9. Одлуке о Општинском већу општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топола», бр. 3/2009), и члана 71. тачке 8. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола», бр. 15/2008 и 1/2009), Општинско веће општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана  26. јануара 2010. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА 

ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 

I 

 

 У Комисију за утврђивање висине дотације удружењима грађана на територији општине 

Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија) именују се: 

 

1. Шипош Хајналка – за председника; 

2. Чубела Хилда – за члана; 

3. Лерик Еделењи Анета – за члана; 

4. Представник Општинског удржења пензионера – за члана, 

5. Представник Општинског савеза извиђача – за члана; 

6. Представник Општинске уније - за члана и 

7. Представник Удружења педагога – за члана. 

 

II 

 

 Задатак Комисије је да на основу одредаба Правилника о дотацији удружењима грађана на 

територији општине Бачка Топола утврђује висину дотације удружењима грађана из буџета општине 

Бачка Топола намењених за делатност тих удружења. 

 Оцењивање делатности удружења грађана Комисија врши на основу параметара наведених у 

Правилнику. 

 Одлука о висини дотације удружењима грађана се доставља Председнику општине Бачка 

Топола ради давања сагласности. 

 Мандат чланова Комисије траје четири године.  

  

III 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 02–6/2010-V        Председник општине,  

Дана: 26.01.2010. године                Баби Атила, с.р.   

Бачка Топола  

 

184. 

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 i 123/2007) 

и члана 71.тачка 2. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 

15/2008 и 1/2009) Општинско веће општине  Бачка Топола, дана 9.фебруара 2010. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА 
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I 

 

 У Решењу о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП ''Комград'' Бачка Топола 

(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 1/2003, 3/2003, 6/2004, 16/2004, 10/2005, 12/2006, 

10/2007, 13/2008 и 4/2009) у тачки I тачке 1., 2. и 3. мењају се и гласе: 

 

''1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ 

а) за домаћинства и буџетске установе                                                     35,63 дин/m
3 

б) за привредне субјекте и   Војску Србије                       106,93 дин/m
3
                               

 

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

а) за домаћинства и буџетске установе                                                    17,82 дин/m
3 

б) за привредне субјекте и   Војску Србије                                   53,46 дин/m
3 

                                                                         

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

а)  за домаћинства и буџетске установе                                                    2,84 дин/m
2 

б) за привредне субјекте                                                                            8,91 дин/m
2
." 

 

II 

 

 Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Бачка Топола'', а примењује се од 

01.02.2010. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-1/2010-V 

Дана: 9.02.2010. године                                                         Председник општине 

Бачка Топола                                                                                                        Баби Атила, с.р. 

 

185. 

 

На основу члана 52. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 5/2003 и 10/2006), члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008 и 1/2009) и члана 2. Одлуке о Општинском 

већу општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.3/2009) Општинско веће 

општине  Бачка Топола дана 9.фебруара 2010.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 јед.мере  дин 

   

1. Превоз погребне опреме и посмртних 

    остатака са припремом опреме и  

    дезинфекцијом 

а) у граду            - по случају  788,77 
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б) ван града са пратиоцем и чекањем 

             - по случају   1024,60+70% ц.б 

в) хитна интервенција             

        (саобрађајни удес, насилна смрт)                - по часу   2.426,98 

 

2. Припрема венца са исписивањем 

    траке                              - по комаду      121,35       

 

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      242,70              

б) ван радног времена         - по случају    364,05                 

в) у времену од  

      21,00 – 8,00 часова         - по случају       728,09                

 

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  1.213,49                

 

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   114,48 

 

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   3.761,18 

 

НАПОМЕНА: Свечани чин сахрањивања посмртних остатака из става 1. ове подтачке за социјално 

угрожена лица умањује се за 75% 

 

2. В. УКОП ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 

 

1. Укоп посмртних остатака, урачунат ископ 

    и затрпавање гробног места са дезинфекцијом 

а) ископ и затрпавање дечије раке                                   - по случају     910,12 

б) ископ и затрпавање раке за одрасле                            - по случају   2.426,98 

- ископ и затрпавање раке за социјално 

 угрожена лица 50% од цене из тачке б)    - по случају   1.213,49  
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в) ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру                                                                             - по случају                 2.669,67 

-ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са  

монтажном плочом                                                        - по случају                  3.640,46               

г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са  

фиксном плочом                                                             - по случају                4.247,21               

д)  ископ и затрпавање улаза у  

класичну гробницу                                                          - по случају                 3.337,09              

ђ) скидање и постављање монтажних плоча 

за улаз у гробницу у низу           - по случају                 3.640,46            

 

2. Хигијенско спремање костију приликом 

    ископа раке                   - по случају                      485,40 

 

3. Хигијенско спремање сандука и костију 

    у гробници              - по случају                1.334,84 

 

3.  Г. ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА 
 

1. Годишња накнада за закуп гробног 

    места по особи (закуп 20 година)                  -рака по особи                    3.388,61 
     
2. Годишња накнада за закуп у  

    гробници  (закуп 20 година) 

а)  гробница до 4  особе                                                                               9.101,16                   

б)  гробница за више од 4 особе                                                                        12.134,88    

                   

4.  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             4.247,21 

а) ископ и затрпавање дечје раке   - по случају             1.213,49 

б) ископ и затрпавање раке    - по случају             3.033,72 

в) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру      - по случају             3.640,46 

г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру 

са монтажном плочом     - по случају  4.550,58 

д) ископ и затрпавање раке у бетонском 

окфиру са фиксном плочом    - по случају  5.460,70 

ђ) отварање и затварање гробнице 

бочни улаз      - по случају  4.550,58 

е)   отварање и затварање гробнице 

горњи улаз      - по случају   3.640,46 

 

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. 

 

5.  Ђ. ГРАЂЕВИНСКИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
 

1. Дозвола за постављање оквира  

    на раку за: 

- 1 особу  дин     728,09 

- 2 особе дин  1.456,19 

- више од 2 особе дин  2.184,28 
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2. Дозвола за постављање споменика 

    или обележје на раку за 

    - 1 особу               дин  485,40                

- 2 особе               дин  970,79               

- више од 2 особе              дин  1.456,19                

 
3. Дозвола за постављање надгробног 

    дела гробнице по особи             дин  917,87                 

 
4. Дозвола за постављање споменика 

    или обележја на гробници, по особи           дин  1.456,19                   

 
5. Дозвола за мање поправке на 

    гробном месту или гробници 

- по особи               дин  485,40  

 
6.  Е. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА  

 
1. Одржавање гробног места по  

    особи годишње   

    (од 01.04.- 15.11.)                   

    - по захтеву            дин  309,44                   

 
2. Одржавање гробног места у  

    бетонском оквиру по особи 

    годишње                                          

    (од 01.04. – 15.11.)                  

    - по захтеву            дин  194,16                

 

3. Одржавање породичне гробнице 

    - до 4 особе   годишње                

    - по захтеву            дин  194,16                 

- преко 4 особе годишње    

    - по захтеву            дин  194,16 

 

     

II 

 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењује се од 

01.02.2010. године. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-2/2010-V Председник Општине 

Дана: 9.02.2010. године Баби Атила, с.р.  

Бачка Топола 

 



Број 2. 11.03.2010. СТРАНА   209. OLDAL 2010.03.11. 2. szám 

  
 

 

186. 

 На основу члана 13. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009) и 

члана 71. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 

бр.15/2008 и 1/2009) Општинско веће општине Бачка Топола, дана 2. марта 2010. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ  

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

I 

 

 Образује се Радна група за израду Локалног плана за управљање отпадом (у даљем тексту: 

Радна група), којим се дефинишу циљеви управљања отпадом на територији општине Бачка Топола 

у складу са Стратегијом  управљања отпадом Владе Републике Србије. 

 

II 

 Радну групу чине: 

 

1. Ото Нађ, заменик Председника општине – председник; 

2. Александра Певец, представник Одељења за грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове – 

члан; 

3. Слободан Вучковић, представник Одељења за грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове – 

члан; 

4. Нада Бошњак, представник ЈП „КОМГРАД“ д.о.о. – члан; 

5. Јожеф Силађи, представник д.о.о. „Стандард“ , Стара Моравица – члан; 

6. Александар Ћулибрк, представник АИК „Бачка Топола“ а.д. Р.Ј. „Жибел“ – члан; 

7. Хајналка Шипош, члан Општинског већа задужен за развој општине и месних 

заједница – члан; 

8. Адриан Бер,  представник ЖПСД „Бачка“– члан и 

9. Предраг Стојановић, представник Асоцијације за развој општине – члан. 

 

III 

 

 Задатак Радне групе је да у складу са чланом 14. Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009) припреми  Локални план за управљање отпадом, који доноси Скупштина 

општине на период од 10 година. 

 

IV 

 

 Радна група је дужна да до 10.маја 2010. године изради предлог Локалног плана за 

управљање отпадом, и  достави га Скупштини општини ради доношења. 

 

V 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном  листу Општине Бачка Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-12/2010        Председник општине 

Дана: 2.03.2010. године             Баби Атила, с.р.  

Бачка Топола   
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Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

167. Одлука о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање 

игара за забаву и игара на срећу и објеката трговинске и занатске делатности 

на територији општине Бачка Топола 187 

   

168. Одлука о изради Плана детаљне регулације за део Бачкотополског  

акумулационог језера 191 

   

169. Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације за део Бачкотополског акумулационог језера 193 

   

170. Одлука о изради Плана детаљне регулације за „Викенд насеље“ на обали 

Бачкотополског акумулационог језера  194 

   

171. Решење о приступању стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације 

за викенд насеље на обали Бачкотополског акумулационог језера на животну 

средину 195 

   

172. Одлука о допунама Одлуке о промету робе на пијацама и вашарима` 197 

   

173. Одлука о изменама Одлуке о мрежи дечјих вртића на територији општине 

Бачка Топола 198 

   

174. Решење о давању сагласности на измене и допуну Програма пословања Јавног 

информативног предузећа „Бачка Топола“ за 2010. годину 198 

   

175. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Др.Јанош Хаџи“ 

Бачка Топола 199 

   

176. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Др.Јанош Хаџи“ 

Бачка Топола 199 

   

177. Решење о престанку функције члана Управног одбора Фонда за развој 

пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола 200 

   

178. Решење о именовању  члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде и 

предузетништва општине Бачка Топола 200 

   

179. Решење о именовању директора Јавног информативног предузећа „Бачка 

Топола“ у Бачкој Тополи 201 

   

180. Решење о именовању директора Туристичке организације општине Бачка 

Топола 201 

   

181. Закључак о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине 

Бачка Топола 202 

   

182. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких странака у 2010. години 202 

   

183. Решење о именовању Комисије за утврђивање висине дотације удружењима 

грађана на територији општине Бачка Топола 204 
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2010. годину износи 

  11.260,00 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 

   

184. Решење о измени Решења о давасу сагласности на цене комуналних услуга ЈП 

„Комград“ Бачка Топола 204 

   

185. Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП „Комград“ Бачка 

Топола 205 

   

186. Решење о образовању Радне групе за израду Локалног плана за управљање 

отпадом 209 
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