Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-74 /2022-V
Дана: 10.11.2022. године
Бачка Топола
На основу члана 68. став 1. тачка 19. Статута општине Бачка Топола
("Службени лист општине Бачка Топола", број 5/19) и члана 37. Одлуке о Општинском
већу општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 25.2/20),
Општинско веће општине Бачка Топола на седници одржаној дана 10. новембра 2022.
године донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању Управљачке радне групе за израду Средњорочног плана
општине Бачка Топола за период 2023-2025. године
I.

II.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Управљачка радна група за израду Средњорочног плана општине
Бачка Топола за период 2023-2025. године (у даљем тексту: Управљачка радна
група).
У Управљачку радну групу именују се:

1. Габор Кишлиндер, заменик Председника Општине – председник групе
2. Ливиа Ментуш, члан Општинског већа – заменик председника групе
3. Сузана Нешић Патаки, начелник Одељењу за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално – стамбене послове и
привреду – координатор групе
4. Саша Срдић, председник Скупштине општине,
5. Нимрод Томик, заменик председника Скупштине општине,
6. Петер Седлар, начелник Општинске управе,
7. Нада Мехаковић, шеф Кабинета Председника општине,
8. Атила Шефер, члан Општинског већа,
9. Марина Крсмановић, члан Општинског већа,
10. Милан Јанус, члан Општинског већа,
11. Илдико Фекете, начелник Одељења за финансије,
12. Диана Домањ Дудаш – директор ЈП "Комград" Бачка Топола,
13. Дејан Јерковић – директор ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу

објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и
уређење Бачка Топола,

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Драгана Огњеновић – директор ЈП „Тржница“ Бачка Топола,
Марина Поповић – в.д. директора Туристичкe организације општине Бачка Топола,
Предраг Стојановић, представник Асоцијације за развој општине Бачка Топола,
Ендре Балаша, представник РРА "Панонрег" д.о.о. Суботица,
Бела Мехеш, директор „Сила“ д.о.о. Стара Моравица,
Будимир Марић, секретар OO Црвеног крста Бачка Топола.

II
Задаци Управљачке радне групе су:
•

координирање и надзирање процеса израде Средњорочног плана,

•

утврђивање обухвата секторских подгрупа и надзор над њиховим радом,

•

одлучивање о приоритетима локалне самоуправе у наредне три године у складу са
расположивим ресурсима,

•

обезбеђивање благовремене укључености представника свих релевантних
организационих јединица органа општине Бачка Топола и осталих заинтересованих
страна, односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за
израду Средњорочног плана,

•

осигуравање и заступање интереса општине Бачка Топола и пружање информација
јавности у процесу израде Средњорочног плана,

•

разматрање и усвајање Средњорочног плана који је усаглашен са структуром и
циљевима буџетског програма,

•

континуирано праћење и управљање спровођењем средњорочног плана током године.

Координатор за израду средњорочног плана у сарадњи са највишим руководством
институције организује састанке секторских подгрупа, прикупља податке и материјал за
састанке од чланова секторских подгрупа и обједињује га. Координира процесом праћења и
извештавања о спровођењу средњорочног плана, размењује информације са кључним
актерима у изради средњорочног плана и усклађује њихов рад.
Задаци Управљачке радне групе и координатора реализују се у складу са обавезама
општине Бачка Топола које проистичу нарочито из Закона о планском систему Републике
Србије („Сл. гласник РС“, број 30/2018) и Уредбе о методологији за израду средњорочних
планова („Сл. гласик РС“, број 8/2019).
III
Техничку подршку Управљачкој радној групи пружа Асоцијације за развој општине
Бачка Топола.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници општине.
V
Решење доставити именованом председнику, заменику председника, координатору,
члановима радне групе и архиви.
Председник Oпштинског већа
Адриан Сатмари

Об разложење
Чланом 68. став 1. тачка 19. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине
Бачка Топола", број 5/19), утврђено је да, Општинско веће образује стручна саветодавна радна
тела за поједине послове из своје надлежности, а чланом 37. Одлуке о Општинском већу
општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 25.2/20), прописано је да
Општинско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, пословник,
правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у
складу са Законом, Статутом, овом Одлуком и Пословником о свом раду.

Доношењу наведеног Решења, приступило се из потребе формирања Управљачке радне
групе која ће спровести поступак израде Средњорочног плана општине Бачка Топола.
На основу изнетог, предлаже се Општинском већу општине Бачка Топола да донесе
Решење о формирању Управљачке радне групе за израду Средњорочног плана општине Бачка
Топола за период 2023-2025. године у датом тексту.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Обрађивач
Сузана Нешић Патаки

