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77. 
 
 На основу члана 115. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 1/90) члана 13. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 49/99) и члана 63. Статута општине Бачка Топола 
("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 - Пречишћени текст) Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 14. децембра 2000. године, доноси 

 
Н А Ц Р Т   С Т А Т У Т А 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

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

Члан 2. 
 

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

 
НАСЕЉЕНО МЕСТО 

 
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 

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

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

Седиште Општине Бачка Топола је у Бачкој Тополи. 
 

Члан 3. 
 

Општина је правно лице. 
 
Општина има печат округлог облика који садржи грб Републике Србије око којег је исписан текст на српском 

језику - ћириличким и латиничким писмом, мађарском, русинском и словачком језику: "Република Србија - Аутономна 
Покрајина Војводина - Општина Бачка Топола, - Бачка Топола". 
 

 
Члан 4. 

 
Општина има свој грб и своју заставу. 
 
 
Изглед, начин и услови употребе грба и заставе утврђује се посебном Одлуком Скупштине општине. 
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Приликом промене садржине и изгледа грба и заставе општине Бачка Топола затражиће се сагласност од 
Министарства за локалну самоуправу Републике Србије. 

 
Члан 5. 

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

локалну самоуправу Републике Србије. 
 

Члан 6. 
 

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

Члан 7. 
 

Општина развија привредну, културну и другу сарадњу са општинама и грађанима у земљи и иностранству. 
Општина сарађује са другим општинама ради остваривања својих програма развоја, задовољавања одређених 

потреба од заједничког интереса и решавања других питања на основу добровољности, узајамности и солидарности. 
У остваривању сарадње општина може да удружује средства са другим општинама и градовима, да образује 

заједничке органе, фондове, задужбине, организације и службе и да предузима заједничке активности од интереса за 
Општину и његове грађане. 

 
Члан 8. 

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

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

градовима, о чему Скупштина општина доноси посебну одлуку. 
 

Члан 9. 
 

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

 
Члан 10. 

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

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

II ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 11. 
 

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

Члан 12. 
 

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

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

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

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

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

12. стара се о заштити животне средине, коришћењу и унапређењу природних добара и подручја са лековитим 
природним својствима; 

13. стара се о развоју села, заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта и вода и уређује одређене 
услове у тим областима заштите и унапређења животињског и биљног света; 

14. извршава законе, друге прописе и опште акте Републике Србије, чије извршавање је поверено Општини, 
обезбеђује извршавање прописа и других општих аката Општине, 

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

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

општине. 
 

III  ОПШТИНСКИ ПРИХОДИ 
 

Члан 13. 
 

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

Члан 14. 
 

 За задовољавање заједничких потреба грађана у општини средства се могу прикупљати и на основу непосредног 
изјашњавања грађана - самодоприносом у складу са Законом. 
 

Члан 15. 
 

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

Члан 16. 
 

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

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

Члан 17. 
 

Општина има буџет у коме се исказују сви њени приходи и расходи. 
 
У буџету општине одвојено се исказују и воде средства пренета из буџета републике за финансирање поверених 

послова. 
Буџет и завршни рачун доносе се у складу са Законом. 
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IV УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 
 

Члан 18. 
 

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

Члан 19. 
 

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

Члан 20. 
 

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

Члан 21. 
 

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

Члан 22. 
 

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

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

обавести предлагача. 
 

Члан 23. 
 

Народном иницијативом грађани могу предложити промену или доношење одговарајућег акта. 
За покретање народне иницијативе потреба је потпис 1000 грађана који имају бирачко право и пребивалиште на 

територији општине. 
Члан 24. 

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

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

Члан 25. 
 

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

Члан 26. 
 
 Збор грађана обавезно сазива председник Савета месне заједнице на иницијативу најмање 20 грађана са подручја 

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

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

 



Број 17. 14.12.2000. СТРАНА  278.  OLDAL 2000.12.14.              17.szám 

Члан 27. 
 

Збор грађана: 
- разматра и организује јавну расправу о питањима о којима одлучује Скупштина општине уз присуство 

председника Скупштине оипштине и других представника органа општине; 
- покреће иницијативу и даје предлоге за разрешење појединих питања. 
 
3.  М е с н е  з а ј е д н и ц е 
 

Члан 28. 
 

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

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

Члан 29. 
 

Актом о образовању месне заједнице, у складу са овим Статутом одређује се подручје за које се образује месна 
заједница, организација и начин обављања послова у месној заједници и друга питања од значаја за њен рад. 

 
Члан 30. 

 
У месној заједници образује се савет месне заједнице, чије чланове бирају пунолетни грађани који имају 

пребивалиште на њеном подручју. 
Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине у складу са Статутом месне заједнице. 

Члан 31. 
 

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

 
Члан 32. 

 
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених Статутом и актом о образовању. 
Месна заједница прибавља, користи и управља средствима у државној својини у складу са Законом као и у складу 

са одлукама Скупштине општине. 
 

Члан 33. 
 

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

 
V ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

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

Члан 34. 
 

Скупштина општине, у складу са Законом: 
 
 
1. доноси Статут општине, Пословник, Програм развоја, буџет и завршни рачун као и друге одлуке и акте; 
2. доноси урбанистичке планове, уређује коришћење грађевинског земљишта; 
3. уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћење јавних и других површина и услове 

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

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

5. одређује подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних делатности као и начин одлагања 
комуналног отпада; 
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6. Уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, уређује услове и начин организовања 
послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

одбора, 
21. поставља и разрешава секретара Скупштине општине; 
22. именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре организација чије је оснивач 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. одлучује о сарадњи са другим општинама, 
33. образује савете, комисије и друга радна тела и бира председнике и чланове тих тел, у складу са Законом, 
34. утврђивање годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа Општине, уз сагласности Владе 

Републике Србије,  
35. Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом општине. 

 
Члан 35. 

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

Члан 36. 
 

 Одборници се бирају на четири године. 
 Даном верификације мандата новим одборника престаје функција одборника чији мандат истиче. Скупштина 
општине може у случају непосредне ратне опасности и рата одлучити да се мандат одборника продужи док се не стекну 
услови за избор одборника. 
 

Члан 37. 
 

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

Члан 38. 
 

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

 
Члан 39. 

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

Члан 40. 
 

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

Члан 41. 
 

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

Рад Скупштине 
 

Члан 42. 
 

Седнице Скупштине општине одржавају се према потреби и најмање једанпут у три месеца које сазива предсендик 
Скупштине општине. 
 Седнице Скупштине општине су јавне, осим у случајевима када Скупштина општине на седници донесе закључак 
о одржавању затворене седнице. 
 Председник Скупштине општине је дужан да седницу сазове када то писмено затражи најмање једна трећина 
одборника или Извршни одбор Скупштине општине и то у року од 10 дана од дана подношења захтева. 
 Ако председник Скупштине општине не сазове седницу у року од 10 дана, седницу може сазвати једна трећина 
одборника или Извршни одбор на начин утврђен Пословником о раду Скупштине општине. 
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Члан 43. 
 

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

Члан  44. 
 

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

Члан 45. 
 

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

Радна тела 
 

Члан 46. 
 

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

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

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

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

 
Члан 47. 

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

Члан 48. 
 

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

 
Члан 49. 

 
Избор председника Скупштине општине врши се тајним гласањем. 

 Кандидата за председника Скупштине општине може предложити најмање 10. одборника. Предлог се подноси у 
писменој форми и мора бити образложен. 
 Сваки одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 
 За председника Скупштине општине изабран је кандидат који је добио већину гласова укупног броја одборника. 
 Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину, избор се понавља и то између два 
кандидата који су добили највећи број гласова. 
 Ако ни у другом кругу гласања председник Скупштине општине није изабран, понавља се цео поступак избора. 
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Члан 50. 

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

Члан 51. 
 

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

Члан 52. 
 

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

Члан 53. 
 

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

Члан 54. 
 

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

Члан 55. 
 

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

Члан 56. 
 

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

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

4. даје мишљење о предлогу одлука и других општих аката које Скупштини општине подносе други предлагачи; 
5. предлаже начин решавања појединих питања из надлежности Скупштине општине; 
6. доноси упутства и друге акте за извршавање одлука Скупштине општине; 
7. утврђује начела за унутрашњу организацију Општинске управе, организација и служби; 
8. доноси Пословник о свом раду; 
9. решава сукоб надлежности између Општинске управе и предузећа, установа и других организација када на 

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

10. решава по жалбама и приговорима као другостепени орган када је то општинском одлуком предвиђено; 
11. решава о изузећу секретара Општинске управе; 
12. одлучује о давању на коришћење односно у закуп као и о отказу уговора о давању на коришћење односно у 

закуп и стављању хипотеке на непокретности у државној својини које користи општина Бачка Топола; 
13. врши распоред службених зграда и пословних просторија на коришћење органима и организацијама општине 

Бачка Топола; 
14. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа и организација општине Бачка 

Топола уз сагласности Владе Републике Србије; 
15. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе органа и организација општине Бачка 

Топола без обзира на вредности и уједно утврђује начин и услове коришћења истих; 
16. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и одлукама, актима општине и законом. 

 
Члан 57. 

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

Члан 58. 
 

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

 
Члан 59. 

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

Члан 60. 
 

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

Члан 61. 
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 Организација и начин рада Извршног одбора уређује се одлуком Скупштине општине и Пословником о раду 
Извршног одбора. 
 
 О п ш т и н с к а   у п р а в а 
 

Члан 62. 
 

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

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

актима општине, применом Закона и других прописа. 
 

Члан 63. 
 

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

Члан 64. 
 

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

Члан 65. 
 

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

 
VI  ОДЛУКЕ И ДРУГА АКТА 

 
Члан 66. 

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

Члан 67. 
 

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

 
Члан 68. 

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

Члан 69. 
 

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

Члан 70. 
 

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

Члан 71. 
 

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

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72. 
 

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

Члан 73. 
 

 Одредба члана  35. става 1. овог Статута ступа на снагу и примењује се почев од наредних локалних избора. 
Члан 74. 

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

Члан 75. 
 

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

 
Члан 76. 

 
 Статут општине Бачка Топола ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Бачка 
Топола”. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-8/2000        Председник 
Дана: 14. 12. 2000.           Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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78. 
 
 На основу члана 59. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 4/2000 - 
Пречишћени текст) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 14. децембра  2000. године утврђује 

 
О Д Л У К У  

 
О СПРОВОЂЕЊУ  НАЦРТА СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
 
Доставља се на јавну расправу. 
 
Јавна рапсрава траје 15 дана од дана објављивања Нацрта Одлуке Статута општине Бачка  

Топола у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 

Предлози, примедбе и мишљења достављају се Секретару Скупштине општине Бачка Топола 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-9 /2000-И Председник      
Дана: 14. 12. 2000 Скупштине општине    
Бачка Топола          Баби Атила с.р., 
 
 
79. 

 
На основу члана 52. и 55. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 49/99), члана 8. и 24. Закона о 

јавним приходима и јавним расходима ("Сл.гласник Р", бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94 и 42/98) и члана 29. 
Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола" бр. 4/2000 - Пречишћен текст) Скупштина 
општине на седници одржаној  14.  децембра 2000. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама мења се и допуњује Одлука о 
локалним комуналним таксама (Сл. лист Б.Топола бр. 3/95 , 1/96, 3/96, 6/96, 1/97, 2/97 и 5/98) у делу које се односе на 
таксене тарифе. 
 

 
Члан 2. 

 
 Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 
 "Тарифа локалних комуналних такса уз Одлуку о локалним комуналним таксама. 

 
  

Тарифни број 1. 
 
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе утврђује се 

такса сразмерно времену коришћења и то у годишњем, месечном или дневном износу од сваког целог и започетог 
квадратног метра запремљеног простора и то: 

1. За коришћење простора испред пословних просторија у пословне сврхе у дневном износу по сваком целом или 
започетом квадратном метру запремљеног простора: 
 
- до 10 м2 простора                     1,50 динара  
- за сваки м2 преко 10 м2                                             1,00 динара 
 
 2. За коришћење простора пијачне улице и вашаришта за продају роба, производа, занатских радњи и других 
делатности за време одржавања пијаца и вашара у дневном износу: 
 
- за 1 м2  запремљеног простора           30,00 динара 
 

3. За коришћење простора за рингишпиле, стрелишта, луна-паркове и друге забавне игре: 
- по 1 м2  дневно                      10,00 динара      
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4. За лагеровање грађевинског и другог материјала: 
- по сваком м2 запремљене   површине дневно                 1,00 динара 
 

5. Ако се запремање простора врши киосцима, такса се плаћа у годишњем износу: 
- за 1 м2 запремљеног простора                                         200,00 динара 
 

6. За запремање простора на било који други начин по овом тарифном броју, такса се плаћа за запремљене 
површине у дневном износу: 
 
- за 1 м2  запремљеног простора       0,50 динара. 
 
Напомена: 

1. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом давања дозволе за коришћење јавних површина или 
слободних површина. 

2. Лице које намерава користити простор на јавним површинама или испред своје пословне просторије у пословне 
сврхе, дужно је пре коришћења прибавити дозволу из тачке 1. и уплатити утврђену таксу из овог тарифног броја. 
Коришћење простора из претходног става без дозволе и уплаћене таксе јесте прекршај кажњив овом Одлуком. 

3. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја, осим тачке 2. врши општински орган управе надлежан за 
издавање дозволе за коришћење простора на јавним површинама, или испред псоловних просторија у послове сврхе, при 
издавању дозволе. 

Орган из претходног става не може издати дозволу за коришћење јавних и слободних површина ако корисник 
претходно не уплати таксу из овог Тарифног броја. 

4. Такса по овом Тарифном броју за случајеве коришћења прсотора из тачке 2. Тарифног броја наплаћује се на 
лицу места. 
Наплату таксе врши овлашћени радник Органа општинске управе. 
 

Тарифни број 2. 
 

Комунална такса за држање средстава за игру утврђује се у годишњем износу: 
 

1. за билијар по једном столу                           1.000,00 динара  
2. за томболу                  3.000,00 динара 
3. за остале апарате и средства     
за игру по једном апарату                                    600,00 динара 
4. за аутомате и апарате за    
игре на срећу, по једном апарату                2.000,00 динара 
 
Напомена: 

Утврђивање и наплату ове таксе врши надлежан орган Републичке управе јавних прихода, на основу евиденције 
које јој доставља надлежан орган локалне управе. 

Ова такса плаћа се квартално. 
 

Тарифни број 3. 
 

 За приређивање музичких програма у угоститељским објектима плаћа се такса месечно и то: 
1. Хотели и мотели                              600,00 динара 
2. Остали угоститељски 
објекти 
- у граду и поред магистралних путева      400,00 динара 
- у насељеним местима општине                         300,00 динара 
 
Напомена: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћају предузећа, самостални угоститељи и други приређивачи музичког 
програма у угоститељским објектима при добијању одобрења од надлежног општинског органа. 

2. Лице које намерава приређивати музичке програме у угоститељским објектима дужно је пре приређивања 
програма прибавити одобрење из тачке 1. уплатити утврђену таксу из овог тарифног броја. 
Приређивање музичког програма из претходног става без прибављања одобрења и плаћене таксе, јесте прекршај кажњив 
овом Одлуком. 
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3. Утврђивае и наплату таксе из овог тарифног броја врши надлежни општински орган управе. 
Орган из претходног става не може издати одобрење за приређивање музичких програма у угоститељским 

објектима ако се претходно не плати такса из овог тарифног броја. 
Такса из овог тарифног броја за случајеве приређивања музичких програма без одобрења наплаћује се на лицу места. 
Наплату ове таксе врши овлашћени радник органа управе. 
 

Тарифни број 4. 
 

 Комунална такса за истицање фирми на пословним просторијама утврђује се у годишњем износу, и то: 
 
1. Предузећа, правна лица у области 
пројектовања, преноса и дистрибуције 
електричне енергије, банака, заједнице 
осигурања и других финансијских орга- 
низација, ПТТ, продаја нафтних деривата, 
комуналне области и саобраћаја                             7.000,00 динара 
 
2. Предузећа, правна лица у области 
туризма, угоститељства и трговине                     3.000,00 динара 
 
3. Предузећа, правна лица у области 
пољопривреде, индустрије, грађевинарства  
и занатства            1.350,00 динара 
 
4. Издвојене организационе јединице,  
стоваришта, магацини, складишта, откупно 
место, сервиси, продаја на велико, погони 
и фабрике, киосци и друге пословне  јединице       1.000,00 динара 
 
5. Агенције, услуге посредовања, инте- 
лектуалне услуге, адвокатске услуге,  
представништва и заступништва и 
остали корисници не набројени у овом  
тарифном броју           1.500,00 динара 
 
6. Самосталне радње 
- у граду              900,00 динара 
- у насељеном месту             450,00 динара 
 
7. Продавнице за продају срећака, 
листића, спортске прогнозе. лото 
и друге игре на срећу                2.000,00 динара 
 
8. Ауто превозници 
- до 15 тона носивости                   450,00 динара 
- преко 15 тона носивости               1.050,00 динара 
 
9. За остале обвезнике таксе по 
овом тарифном броју утврђује се 
у годишњем износу од:                  1.000,00 динара 
 
Напомена: 
1. Таксена обавеза настаје регистрацијом делатности. 
Уколико је регистрација извршена у другом полугођу плаћа се одговарајући износ таксе умањен за 50%. 
 
2. Утврђивање и наплату таксе врши надлежни орган Републичке управе јавних прихода. 
Ова такса плаћа се квартално. 
 
Ослобођења: 

Ослобађају се плаћања таксе по овом тарифном броју: кожарско-ћурчијска, вуновлачарска, сарачка, бунарџијска, 
ковачко-поткивачка, ужарска, коларска и грнчарска делатност, те хуманитарне, здравствене, културне и школске, 
омладинске и спортске организације и установе, удружења грађана и политичке странке. 
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Тарифни број 5. 
 

 По овом тарифном броју плаћа се локална комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословних просторија и локална комунална такса за коришћење рекламних паноа. 
 Такса се утврђује у годишњем износу и то: 
 
1. за коришћење витрина по м2           200,00 динара  

 
2. за коришћење рекламних паноа 
- у граду         1.500,00 динара 
- у насељеном месту         1.000,00 динара 
 
Напомена:  
 Утврђивање и наплату ове таксе врши надлежни орган Републичке управе јавних прихода, на основу дозволе 
надлежног органа за постављање витрина и рекламних паноа. 
 Такса се плаћа квартално. 
 

Тарифни број 6. 
 

 Локална комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним обележеним местима које одреди Скупштина општине, плаћа се по 1 сату коришћење једног обележеног места: 
 
1. за теретна возила, аутобусе и приколице             5,00 динара 
2. за путнчке аутомобиле и  мотоцикле              3,00 динара 
3. за заузеће једног обележеног места  
унапред за месец дана, плаћа се 
- за возило под тачком 1.            200,00 динара 
- за возило под тачком 2.                        100,00 динара 
 
4. за заузеће необележеног места унапред 
за месец дана 
- за возило под тачком 1.             2.000,00 динара 
- за возило под тачком 2.         500,00 динара 
 
Напомена: 

1. Наплату таксе врши овлашћени радник предузећа коме је поверено старање и одржавање паркинг простора. 
2. Од наплаћене таксе по овом тарифном броју 50% износа припада предузећу из тачке 1 ове напомене. 

 3. Места за паркирање путничких возила испред спратних зграда сматрају се обележеним паркинг местима. 
 4. Одлуком Скупштине општине о обележеним паркинг просторима утврдиће се и категорије грађана која се 
ослобађају плаћања таксе из овог тарифног броја. 
 

Тарифни број 7. 
 

 Локална комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и друге облике 
привременог коришћења утврђује се сразмерно времену коришћења и то за сваки 1м2 заузете површине 
 
- дневно                      5,00 динара 
 
Напомена: 
 Такса се плаћа приликом издавања одобрења за коришћење слободних површина. Утврђивање и наплату таксе 
врши орган локалне управе, који издаје одобрење за камповање, постављање шатора и друге облике привременог 
коришћења. 
 За случајеве коришћења слободних површина из овог тарифног броја, без прибављеног одобрења, наплату таксе 
врши надлежни орган на лицу места, у висини троструког износа утврђене таксе. 
 
Ослобођења: 
 Од плаћања ове таксе ослобођени су школске и културне установе и цивилне организације које се дотирају из 
буџета општине. 
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Тарифни број 8. 
 

 Локална комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, утврђује се 
сразмерно времену коришћења и то: 
 
1. за ресторане и угоститељске 
објекте плаћа се дневно по 1 м2                               1,00 динара 
 
2. за забавне објекте по 1 м2 дневно                   0,50 динара 
 
Напомена: 
 Утврђивање и наплату ове таксе врши надлежни орган локалне управе код издавања одобрења за држање објеката 
на води из овог тарифног броја. 

 
Тарифни број 9. 

 
  Локална комунална такса за коришћење обале језера у пословне сврхе утврђује се сразмерно времену 
коришћења за сваки 1м2 заузете површине 
 
- дневно                                  5,00 динара 
 
Напомена:  

1. Такса се плаћа приликом издавања одобрења за коришћење обале језера у пословне сврхе. 
Утврђивање и наплату ове таксе врши орган локалне управе који издаје одобрење из претходног става. 
2. Лице које намерава користити обалу језера у пословне сврхе дужно је пре коришћења прибавити одобрење из 

тачке 1. и уплатити утврђену таксу из овог тарифног броја. 
Коришћење обале из претходног става без одобрења и плаћене таксе јесте прекршај кажњив овом Одлуком. 

Тарифни број 10. 
 

 Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина утврђује се у годишњем износу и то: 
 
1. за теретна моторна возила 
- до 3 тоне носивости           450,00 динара 
- од 3 до 8 тона носивости          900,00 динара 
- од 8 до 15 тона носивости      1.500,00 динара 
- преко 15 тона носивости      4.000,00 динара 
 
2. прикључна возила 
- до 8 тона носивости         550,00 динара 
- преко 8 тона носивости       1.000,00 динара 
 
3. Аутобуси и комбибуси преко 9 седишта                                          4.000,00 динара 
 
4. Путнички аутомобили и комби возила 
-  до 900 цм3             270,00 динара 
-  од 900-1350 цм3          400,00 динара  
- од 1350-1800 цм3             540,00 динара 
- од 1800-2500 цм3        1.500,00 динара 
- преко 2500 цм3          2.200,00 динара 
 
5. Мотоцикли и трицикли         150,00 динара 
- према радној запремини мотора 
- до 125 цм3              150,00 динара 
- од 125 цм3 до 250 цм3           225,00 динара 
- од 250 цм3 до 500 цм3            340,00 динара 
- од 500 цм3 до 1000 цм3            675,00 динара 
- преко 1000 цм3            900,00 динара 
 
6. Мопеди              80,00 динара 
7. Трактори          
- до 18 кЊ             150,00 динара 
- преко 18 до 29 кЊ            225,00 динара 
- преко 29 до 46 кЊ                               300,00 динара 
- преко 46 кЊ          450,00 динара 
  Тегљачи: 
- до 66 кЊ                      225,00 динара 
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- преко 66 до 95 кЊ                                    375,00 динара 
- преко 96 до 132 кЊ         600,00 динара 
- преко 132 до 177 кЊ          900,00 динара 
- преко 177 кЊ                                                                    1.350,00 динара 
 
8. Тракторске приколице           100,00 динара 
 
9. За сва остала моторна и прикњучна 
   возила која се годишње региструју      420,00 динара. 
 
 У Тарифном броју 10. у одељку "ослобођења" уместо тачке ставља се зарез, и додаје нови текст који гласи" за 
возила чији су власници војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 60 или више процената телесног 
оштећења као и за возила чији власници имају члана породичног домаћинства коме је одређено право на додатак за помоћ и 
негу другог лица". 
 

Тарифни број 11. 
 

 Локална комунална такса за држање кућних животиња утврђује се у годишњем износу и то: 
 
- за држање паса у дворишту 
  или стану, за сваког пса           20,00 динара 
 
Напомена: 

1. Ова такса се наплаћује у току целе године при вакцинацији паса. 
 Таксу наплаћује ветеринарска станица која врши вакцинацију. 

2. Држалац пса дужан је при вакцинисању пса уплатити таксу из овог тарифног броја. 
3. Ветеринарска станица је дужна у року од 15 дана поднети надлежном органу пријаву против власника паса, 

уколико исти не пружи доказ да је измирио таксу по овом тарифном броју. 
4. Лице које не изврши обавезу прописану тачком 2. и 3. напомене овог Тарифног броја чини прекршај кажњив 

овом Одлуком 
5. За обављање послова наплате таксе, ветеринарској станици припада 50% од вредности таксе. 

 
Тарифни број 12. 

 
 Локална комунална таска за изградњу грађвинских објеката, утврђује се за 1м2  развијене грађевинске површине и 
то: 
 
1. за изградњу свих врста објеката осим стамбених     5,00 динара 
2. за изградњу стамбених објеката       3,00 динара 
3. за реконструкцију и адаптацију 
свих врста објеката         3,00 динара 
4. при извођењу радова на објекту 
који изискује раскопавање коловоза, 
тротоара и зелених јавних површина 
 
а) ако се раскопавање врши у 
времену од 1. априла до 30. септембра: 
- у I пословној зони по једном м2  
раскопане површине дневно            10,00 динара 
- у II пословној зони по једном м2  
раскопане површине дневно          6,00 динара 
 
б) ако се раскопавање врши у 
времену од 1. октобра до 30. марта: 
- у I пословној зони по једном м2  
раскопане површине дневно           20,00 динара 
- у II пословној зони по једном м2  
раскопане површине дневно            15,00 динара 
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5. При извођењу радова на објектима 
који изискују заузеће јавне површине 
и тим забрану кретања возила, пешака 
и паркирање возила: 
- у главним улицама по једном м2  
заузете површине дневно             9,00 динара 
- у спореденим улицама по једном м2  
заузете површине дневно         4,50 динара 
 
6. За легализацију бесправно изграђених објеката или започетих објеката, до доношења ове Одлуке, плаћа се такса по овом 
тарифном броју увећана за 100%. 

 
Напомена: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа инвеститор. 
2. Утврђивање и наплату таксе врши орган управе надлежан за издавање одобрења за градњу односно радове на 

основу података о датуму почетка и завршетка градње односно радова. 
 
 Орган из претходног става може да изда дозволу само ако је инвеститор-подносилац захтева поднесе доказе о 
извршеној уплати таксе из овог тарифног броја. 
 
Ослобођења: 
 Од плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја ослобађају се инвеститори који граде објекте за потребе 
образовања, културе, дечије, социјалне и здравствене заштите и комуналне инфраструктуре. 

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу Општине Бачка Топола а примењује се од 1. јануара 2001. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА       
Број: 434-4/2000-И Председник          
Дана: 14. 12. 2000.     Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
80. 
 

На основу члана 47. Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91, 18/93, 
22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98 и 54/99) и члана 29. тачка 1 Статута Општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка 
Топола", број 8/91, 3/92, 1/97, 7/99 и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 14. децембра  
2000. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2000. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о буџету општине  Бачка Топола за 2000. годину ("Службени лист општине Бачка Топола", број 7/99 и 
6/2000), у члану 1. износ: "42.620.000,00" замењује се износом: "44.320.000,00". 
 

Члан 2. 
 

У члану 2. износ: "12.350.000,00" замењује се износом "13.400.000,00", а износ: “1.500.000,00” замењује се 
износом: “1.150.000,00”. 
 

Члан 3. 
 

У члану 3. став 1. износ: "15.548.300,00" замењује са износом: "15.633.300,00". 
 У члану 3. став 2. износ: “260.000,00” замењује се износом: “175.000,00”. 

 
 

Члан 4. 
 

У члану 5. у табеларном делу “1. ПРИХОДИ” врше се следеће измене и допуне: 
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- рачун 901110 “Порез на лична примања” износ: “1.710.000,00” замењује се износом: “2.010.000,00”; 
- рачун 901410 “Порез на пренос апсолутних права”, износ: “2.300.000,00” замењује се износом: “3.000.000,00”;  
- рачун 901-5 “Порез на промет производа по општој стопи”, износ: “2.590.000,00” замењује се износом: 

“2.040.000,00”; 
- рачун 901-5 “Порез на промет производа по нижој стопи”, износ “1.568.000,00” замењује се износом: 

“1.182.000,00”; 
- рачун 905-5 “Порез на промет услуга по општој стопи”, износ: “1.144.000,00” замењује се износом: “880.000,00”; 
- “Приходи од пореза на промет по члану 50. тачка 3. Закона”, износ: “2.229.000,00” замењује се износом: 

“2.429.000,00”; 
- У оквиру рачуна 901-8 “ПРИХОДИ ОД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА НА КОРИШЋЕЊЕ”, после рачуна 901820 

додаје се нови рачун 901840 “Средства враћених вишкова” у износу од 1.000.000,00 динара; 
- рачун 909330 “Накнада за коришћење комуналних добара”, износ “10.750.000,00” замењује се износом: 

“11.800.000,00”; 
- рачун 909410 “Самодопринос из прихода земљорадника”, износ: “1.100.000,00” замењује се износом: 

“750.000,00”; 
- рачун 909110 “Новчане казне”, износ: 15.000,00” замењује се износом: “13.000,00” 
- рачун 909910 “Други непоменути приходи” износ: “4.000,00” замењује се износом: “2.353,47”; 
- на рачуну 900-0 “Пренети приходи из претходне године" утврђује се износ: “4.353,47”. 
 
У табеларном делу “2. РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА” врше се следеће измене и допуне: 
- рачун 911-00 “Средства за зараде”, износ: “6.443.000,00” замењује се износом: “6.043.000,00”; 
- рачун 911-01 “Средства за материјалне расходе”, износ: “3.942.000,00” замењује се износом: “4.492.000,00”; 
- рачун 911-03 “Средства за инвестиције у основна средства”, износ: “260.000,00” замењује се износом: 

“110.000,00”; 
- рачун 911-31 “Средства за превоз ученика основних школа”, износ: “3.600.000,00” замењује се износом: 

“3.525.000,00”; 
- рачун 911-32 “Култура”, износ: “1.241.400,00” замењује се износом: “1.341.400,00”; 
- рачун 911-34 “Средства за социјалну заштиту”, износ: “816.100,00” замењује се износом: “996.100,00”; 
- рачун 911-35  “Средства за дечију заштиту”, износ: “1.904.000,00” замењује се износом: “1.804.000,00”; 
- рачун 911-39 “Средства за друге друштвене потребе”, износ: “468.000,00” замењује се износом: “363.000,00”; 
-  рачун 911-51 “Средства за месне заједнице”, износ: “1.500.000,00” замењује се износом “1.150.000,00”; 
- рачун 911-52 “Средства за општу комуналну потрошњу”, износ: “12.550.000,00” замењује се износом: 

“14.600.000,00”; 
- рачун 911-59 “Средства за друге општедруштвене потребе”, износ: “139.000,00” замењује се износом: 

“189.000,00”; 
- рачун 911-90 “Текућа буџетска резерва”, износ: “370.600,00” замењује се износом: “130.600,00”; 
- рачун 919-00 “Средства за спровођење избора”, износ: “500.000,00” замењује се износом: “690.000,00”. 

 
Члан 5. 

 
 У посебном делу буџета у члану 6. врше се следеће измене и допуне: 
 РАЗДЕО 1 – СРЕДСТВА ЗА РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
 - рачун 911101 “Плате за поверене послове”, износ: “4.400.000,00” замењује се износом: “4.117.000,00”; 
 - рачун 911111 “Плате за послове локалне самоуправе”, износ: “1.800.000,00” замењује се износом: “1.683.000,00”; 
 - рачун 911102 “Материјални расходи за поверене послове”, износ: “2.589.000,00” замењује се износом: 
“2.954.000,00”; 
 - рачун 911112 “Материјални расходи за послове локалне самоуправе”, износ: “1.312.000,00” замењује се износом: 
“1.497.000,00”; 
 - рачун 911103 “Средства за набавку опреме и инвестиционо одржавање објеката за поверене послове”, износ: 
“200.000,00” замењује се износом: “80.000,00”; 
 - рачун 911113 “Средства за набавку опреме и инвестиционо одржавање објеката за послове локалне самоуправе”, 
износ: “60.000,00” замењује се износом: “30.000,00”. 
 
 
 РАЗДЕО 4 – СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  (ФОНДОВИ) 
 

- рачун 911403 “Средства за изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре”, износ: “10.750.000,00” замењује 
се износом: “11.800.000,00”; 

- рачун 911404 “Средства за изградњу комуналних објеката од општег интереса”, износ: “200.000,00” замењује се 
износом: “1.200.000,00”, 

- рачун 911410 “Средства Фонду октобарских награда”, износ: “39.000,00” се брише; 
- рачун 911411 “Средства за Редакциони одбор монографије”, износ: “100.000,00” замењује се износом: 

“189.000,00”; 
 
РАЗДЕО 5 – СРЕДСТВА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
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- рачун 911500 “Самодопринос од пољопривреде” износ: “1.100.000,00” замењује се износом: “750.000,00”; 
 
РАЗДЕО 6 – СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ПРАВА (ПОСЕБНИ        
                     РАЧУНИ) 
 
- рачун 911611 “Основно образовање – превоз ученика”, износ “3.600.000,00” замењује се износом: “3.525.000,00”; 
- рачун 911630 “Култура”, износ: “1.241.400,00” замењује се износом: “1.341.400,00”; 
- рачун 911650 “Социјална сигурност грађана”, износ: “816.100,00” замењује се износом: “996.100,00”; 
- рачун 911660 “Друштвена брига о деци”, износ: “1.904.000,00” замењује се износом: “1.804.000,00”; 
- рачун 911671 “Средства за потребе избеглих лица”, износ: “260.000,00” замењује се износом: “175.000,00”; 
- рачун 911672 “Средства за потребе информисања”, износ: “208.000,00” замењује се износом: “188.000,00”. 
 
РАЗДЕО 7 – СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВЕ И ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ 
 
- рачун 911730 “Текућа буџетска резерва”, износ: “370.600,00” замењује се износом: “130.600,00”; 
- рачун 919750 “Средства за спровођење избора”, износ: “500.000,00” замењује се износом: “690.000,00”. 

Члан 6. 
 

 У члану 12. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
 “Наменски добијена средства у току 2000. године, усмериће се у корист ЈП за грађевинско земљиште за изградњу 
тржног центра у Бачкој Тополи”. 

 
Члан 7. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Бачка Топола”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2000. године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 400-25/2000-ИИ             Председник 
Дана: 14. 12. 2000.                  Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА                         Баби Атила с.р., 
 
81. 
 
 На основу члана 197. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 49/99) и члана 27. Статута општине 
("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 - Пречишћени текст), Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 14. децембра 2000.  године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА, ДЕЛАТНОСТИ, О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се начин образовања, делатност, организација и финансирање месних заједница на 
територији Општине Бачка Топола (у даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
 

 Ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане подручја насељених места: 
 
1. Бајша 
2. Бачка Топола и Мићуново 
3. Бачки Соколац 
4. Горња Рогатица 
5. Гунарош, Багремово, Богарош и Оборњача 
6. Карађорђево 
7. Криваја 
8. Мали Београд и Зобнатица 
9. Ново Орахово 
10. Његошево 
11. Орешковић 
12. Панонија и Средњи Салаш 
13. Пачир 
14. Победа, Кавило и Светићево 
15. Стара Моравица 
 
образују се Месне заједнице у складу са Статутом Општине. 
 

Члан 3. 
 

 Месна заједница је заједница грађана по месту пребивалишта, која се организује као део јединственог система 
локалне самоуправе. 
 

Члан 4. 
 

 Месна заједница има својство правног лица. 
 Месна заједница има свој статут. 
 Статут месне заједнице треба да буде у сагласности са Статутом Општине и са овом Одлуком. 
 

Члан 5. 
 

 Рад месне заједнице је јаван. 
 Месне заједнице дужне су да о свом раду и о финансијском пословању обавештавају Скупштину општине Бачка 
Топола и грађане месне заједнице редовно и благовремено а најмање годишње једанпут. 
 Месне заједнице дужне су да поднесу Скупштини општини Бачка Топола до 31. марта текуће године писмени 
извештај о свој раду и о финансијском пословању за протеклу годину. 
 

Члан 6. 
 

 У раду месне заједнице и њених органа обезбеђују се употреба језика и писма народа и народности који живе на 
територији месне заједнице у складу са Законом о службеној употреби језика и писама, статутом општине Бачка Топола. 

Члан 7. 
 

 Месна заједница се може повезати и остварити сарадњу са другим месним заједницама, предузећима, 
организацијама и заједницама. 
 

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБРАЗОВАЊА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 8. 
 

 Месна заједнциа се образује за подручје које представља територијалну и функционалну целину и на којем постоји 
међусобна повезаност грађана и могућност непосредног договарања и одлучивања у остваривању својих заједничких 
интереса у задовољавању потреба. 
 Месна заједница се може образовати за насељено место које представља просторну, односно урбанистичку целину 
и заједницу живљења. 
 

Члан 9. 
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 Иницијативу за образовање, спајање или укидање месне заједнице могу дати најмање 50 грађана у насељу који 
броји мање од 1000 становника, 100 грађана у насељу које броји до 5000 грађана, најмање 300 грађана у насељу које броји 
више од 5000 становника, и Скупштина општине Бачка Топола. 
 Иницијатива мора да садржи следеће податке: 
 - својеручно потписан списак грађана са неопходним личним подацима, који иницирају оснивање месне заједнице, 
 - подручје месне заједнице и број становника подручја, 
 - опис делатности месне заједнице, 
 - начин финансирања рада месне заједнице, 
 - друга питања од интереса за живот и рад месне заједнице. 
 

Члан 10. 
 

 Иницијативу из члана 9. ове Одлуке претходно разматра Комисија за усклађивање рада месних заједница и даје 
предлог Скупштини општине. 
 

Члан 11. 
 

 Уколико Скупштина општине потврди иницијативу Комисије за усклађивање рада месних заједница за 
образовање, спајање или укидање месне заједнице, обавестиће о томе подносиоца иницијативе. 
 О предлогу одлуке из члана 9. ове Одлуке одлучује се референдумом. 
 Референдум расписује председник Скупштине општине, а спроводи Општинска изборна комисија. 
 Предлог Одлуке о образовању спајању или укидању месне заједнице садржи: 
 - назив насељеног места, односно дела насељеног места за које се образује месна заједница, тачан опис подручја за 
које се образује месна заједница, 
 - назив месне заједнице и број чланова савета месне заједнице 
 - евентуалне разлоге спајања или укидања месне заједнице. 
 

Члан 12. 
 

 Одлуку о образовању спајању или укидању месне заједнице проглашава Скупштина општине Бачка Топола. 
 

III  ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 А) Делатност месне заједнице 
 

Члан 13. 
 

 Грађани у месној заједници одлучују о остваривању својих заједничких интереса и о солидарном задовољавању 
заједничких потреба. 
 Одлучујући о остваривању својих заједничких интереса и о задовољавању заједничких потреба грађани у месној 
заједници уређују своје односе у складу са материјалним могућностима у областима: 
 - уређивања насељеног места, 
 - заштита и унапређење животне средине, 
 - брига о социјалним категоријама становника, 
 - бриге о стварању бољих услова живота, 
 - реализација заведеног самодоприноса и завођење новог, 
 - обављање услужних делатности. 

 
Члан 14. 

 
 Општина може поверити месној заједници обављање одређених послова општине из стамбено-комуналне области, 
уређење насеља и других послова од непосредног интереса за грађане у месној заједници у складу са законом и овом 
одлуком Скупштине општине. 
 Скупштина општине врши надзор над извршавањем ових послова који су месној заједници поверени у смислу став 
1. овог члана. 
 
 
 
 Б) Одлучивање у месној заједници 
 

Члан 15. 
 

 О пословима месне заједнице грађани одлучују референдумом, путем писменог изјашњавања, на збору грађана и у 
органима месне заједнице у складу са законом, овом Одлуком и статутом месне заједнице. 
 Начин писменог изјашњавања регулисаће се посебном Одлуком Скупштине општине. 
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Члан 16. 
 

 Поједина питања о којима одлучују органи месне заједнице, грађани месне заједнице могу да разматрају на 
зборовима грађана. 
 Грађани могу да органима месне заједнице дају иницијативе, предлоге и мишљење за расправљање и одлучивање о 
појединим питањима. 
 
 Ц) Орган месне заједнице 
 

Члан 17. 
 

 Орган месне заједнице је: Савет месне заједнице. 
 У месним заједницама преко 2000 становника Савет месне заједнице може да има свој извршни огран. 
 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 морају бити и чланови Савета месне заједнице. 
 Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 
 

Члан 18. 
 

 За чланове Савета месне заједнице могу бити предложена лица која имају пребивалишта на територији месне 
заједнице. 
 Кандидата за члана Савета месне заједнице може предложити у месним заједницама до 1000 становника 10 
грађана, а у месним заједницама преко 1000 становника 20 грађана у изборној јединици у којој се члан Савета месне 
заједнице бира. 
 Свака изборна јединица која је утврђена за избор одборника Скупштине општине Бачка Топола истовремено је 
изборна јединица и за избор чланова Савета месне заједнице. 
 Листу кандидата за избор чланова Савета месне заједнице утврђује Општинска изборна комисија која спроводи 
изборе за избор одборника Скупштине општине Бачка Топола. 
 

Члан 19. 
 

 Избор чланова Савета месне заједнице врши се тајним гласањем у изборним јединицама утврђеним за избор 
одборника Скупштине општине Бачка Топола. 
 За члана Савета месне заједнице изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова у изборној 
јединици у којој се кандидат бира. 
 Избор чланова Савета месних заједница спроводи Општинска изборна комисија у складу са одредбама Статута 
месне заједнице и  по поступку за избор одборника Скупштине општине Бачка Топола. 
  

Члан 20. 
 

 Савет месне заједнице броји 7-21 чланова. 
 Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице. 
 Савет месне заједнице: 
 - усваја статут, доноси план рада, завршни рачун и финансијски план месне заједнице, 
 - предлаже програм развоја месне заједнице, потврђује одлуке донетих на референдуму и проглашава их, 
 - обавезно разматра и одлучује о предлозима и закључцима збора грађана, 
 - одлучује о броју извршилаца потребних за обављање стручно-административних и других послова у Стручној 
служби у месној заједници, 
 - врши и друге послове у складу са овом одлуком и статутом месне заједнице. 
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Члан 21. 
 

 Председник Савета месне заједнице бира се на првој седници Савета месне заједнице тајним гласањем већином 
гласова укупног броја Савета месне заједнице. 

 
Члан 22. 

 
 Председник Савета месне заједнице: 
 - представља и заступа месну заједницу, 
 - организује рад месне заједнице, 
 - сазива и председава савету месне заједнице, 
 - извршава одлуке савета месне заједнице, 
 - припрема предлоге и одлуке и друга акта, 
 - решава и о правима и о обавезама и одговорностима радника запослених Стручној служби у месној заједници, 
 - врши и друге послове у складу са статутом месне заједнице. 
 Савет месне заједнице има и потпредседника који замењује председника у његовој одсутности. Потпредседник 
Савета се бира на начин и по поступку за избор председника.  
 О правима, обавезама и одговорности председника и потпредседника Савета и секретара месне заједнице која 
произилазе из радног односа одлучује Савет месне заједнице. 
 

IV  ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 23. 
 

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

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

 Месне заједнице дужне су да своје Статуте усагласе са овом Одлуком у року од шесдесет дана од дана ступања на 
снагу. 
 На Статута месних заједница Скупштине општине даје сагласност. 
 

Члан 25. 
 

Након доношења Решења о давању сагласности на  Статуте месних заједница на територији општине Бачка Топола 
председник, Скупштине општине расписује  ванредне изборе за чланове Савета свих месних заједница утврђених у члану  2. 
ове Одлуке у року од 60 дана. 

 
Члан 26. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању месних заједница ("Службени лист општине 
Бачка Топола" бр. 4/2000). 

Члан 27. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА  
Број: 016-11/2000                                  Председник   
Дана: 14. 12. 2000.                                    Скупштине општине 
Бачка Топола                                       Баби Атила с. р., 
82. 
 
 На основу члана 197. става 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 49/99 Скупштина 
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 14. децембра  2000. године утврђује 
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 О Д Л У К У 

 
 О СПРОВОЂЕЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА, ДЕЛАТНОСТИ,  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

 
Доставља се на јавну расправу. 
 
Јавна рапсрава траје 15 дана од дана објављивања Нацрта Одлуке  о начину образовања,  

делатности, о организацији и финансирању месних заједница. 
 
Предлози, примедбе и мишљења достављају се Секретару Скупштине општине Бачка Топола. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА Председник 
БРОЈ: 016-12/2000-И   Скупштине општине     
ДАНА: 14. 12. 2000.    Баби Атила с.р., 
БАЧКА ТОПОЛА    
 
 
83. 
 

На основу члана 68. Закона о локалној самоуправи (»Сл. Гласник РС«, број 49/99) и члана 29. тачке 18. Статута 
општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број  4/2000 - Пречишћени текст) Скупштина општине 
Бачка Топола, на седници одржаној дана 14. децембра 2000. године утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУНАРОШ ЗА 
ПЕТОГОДИШЊИ ПЕРИОД  ОД 1. ЈАНУАРА 2001. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2005. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
Установљава се и уводи месни самодопринос за подручје Месне заједнице Гунарош за пет година, на примања и 

приходе од 01.01.2001. до 31.12.2005. године. 
 

Члан 2. 
 

Укупна средства месног самодоприноса утврђују се у висини од 1.935.000,00 динара на бази цена из новембра 
2000. године. 

Средства месног самодоприноса употребиће се за следеће намене: 
 
                                                                                                                                                                             Дин 
1. Одржавање комуналних објеката у насељу Багремово 154.800,00 - 8% 
2. Одржавање комуналних објеката у насељу Богарош 116.100,00- 6% 
3. Станица бунара и водоводна мрежа (одржавање), обнова 193.500,00-10% 
4. Оснивање Теле-дома 193.000,00-10% 
5. Дотирање школе и просвета 193.500,00-10% 
6. Уређење депоније за смеће 96.750,00-5% 
7. Јавна расвета и одржавање исте 387.000,00-20% 
8. Поправка коловоза у Гунарошу 290.250,00-15% 
9. Дотирање здравства на подручју МЗ Гунарош 96.750,00-5% 
10. Дотирање постојећих организација 19.350,00-1% 
11. Трошкови функционисања Месне заједнице 193.500,00-10% 

У К У П Н О: 1.935.000,00-100% 
        1.105.000,00 
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Члан 3.  
 

Обвезници Месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице Гунарош и 
грађани који остварују приход од имовине-имовинског права као и друге приходе на подручју Месне заједнице Гунарош. 
 

Члан 4. 
 

Основица за утврђивање самодоприноса за обвезнике из члана 3. ове Одлуке је: 
- нето зарада радника у радном односу по стопи од      3 %  
- приход од вршења самосталне делатности по стопи од      3 % 
- доходак од катастарског прихода на пољоприврадну делатност по стопи од               15% 
- износ пензије остварене у земљи и иностранству по стопи     1,5 %. 
 

Члан 5. 
 

У основицу обрачунавања самодоприноса не улази: 
- инвалиднине и друга примања по основу инвалидности, 
- пензије до износа гарантоване пензије и инвалидске пензије, 
- примања по основу прописа по социјалној помоћи, 
- додатак на децу и новчана помоћ за опрему новорођеног детета,  
- стипендија студената и ученика као и накнаде које остваре на практичном раду и новчане накнаде за време привремене 
незапослености, 
- приходи од пољопривредне делатности који су у смислу закона ослобођени од плаћања пореза. 
 

          Члан 6. 
 

Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса зарада запослених вршиће исплатиоци зараде при свакој исплати 
зараде. 

Обрачун, обуставу и уплати самодоприноса на пензије врши фонд пензијског осигурања исплатиоца пензије при 
свакој исплати пензије.  

Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално обављају делатност 
личним радом у својини грађанина и на остале приходе врши Републичка управа јавних прихода подручна јединица 
Гунарош у складу са одредбама закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

 
             Члан 7. 

 
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року наплата ће се извршити принудним путем. 
У погледу принудне наплате, камате, трошкова, повраћаја и других питања наплата самодоприноса сходно ће се 

примењивати прописи који важе за доприносе порезе грађана. 
 

Члан 8. 
 

Новчана средства месног самодоприноса воде се на посебном рачуну 45200-780-0-362 код Службе за платни 
промет и надзор у Бачкој Тополи. 

Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши Републичка управа јавних прихода. 
 

Члан 9. 
 

Савет Месне заједнице доноси финасијски план за сваку годину. 
Савет Месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским планом мењати предрачунске 

вредности појединих ставки из члана 2. ове одлуке. 
 

Члан 10. 
 

Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка месног самодоприноса су предсдник Савета, 
председник Извршног одбора Савета односно лице кога именује Извршни одбор Савета Месне заједнице. 
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Члан 11. 
 

Савет Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса зборовима грађана у свакој 
години у свим јединицама. 

 
Члан 12. 

 
Средства која се остваре из месног самодопиноса изнад планираних, утрошиће се на основу Одлуке Савета Месна 

заједнице у оквиру програма, из члана 2. ове Одлуке. 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице Гунарош за период од 2001-2005. 
године донеће се давањем писмене изјаве грађана Месне заједнице Гунарош у времену од 14-20. децембра 2000. године. 
 

                Члан 14. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 016-10/2000-И      Председник 
Дана: 14. 12. 2000. Скупштине општине 
Бачка Топола         Баби Атила с.р., 
 
84. 
 

На основу члана 20. и 22.  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), и 11. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош ("Службени лист општине Бачка Топола", број 11/91) и 
члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола, број 4/2000 - пречишћени текст 
и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 14. децембра  2000. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 
И 
 

Разрешава се председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 
Иђош и то: 
 
- из реда оснивача: 
1. др. Грујо Милошев - председник, 
2. др. Тот Агоштон - члан, 
3. др. Мајлат Роберт - члан, 
4. Данило Дабовић из Малог Иђоша - члан. 
 
- из реда  запослених радника у Центру. 
5. Татар Зденка, Мали Иђош - члан, 
6. Поповић Љиљана - члан, 
7. Поповић Маријана - члан. 

 
ИИ 

 
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 

Иђош и то: 
 
 
 

- из реда оснивача: 
1. Ходак Јудит - председник, 
2. Гашпар Тибор - члан, 
 
- из реда  запослених радника у Центру. 
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3. Милић Биљана - члан.  
 

ИИИ 
 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-53/2000-И Председник 
Дана: 14. 12. 2000.     Скупштине општине 
Бачка Топола         Баби Атила с.р., 
 
85. 
 

На основу члана 20. и 22.  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), и 11. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош ("Службени лист општине Бачка Топола", број 11/91) и 
члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола, број 4/2000 - пречишћени текст 
и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 14. 12.  2000. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 
I 
 

У Управни одбор Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од 4 године 
почев од  14. 12. 2000. године именују се: 
 
- из реда оснивача: 
1. Нађ Боруш Емеке за председника, 
2. Шерфезе Карољ за члана, 
3. Вираг Терез за члана, 
4. Каса Марија за члана, 
 
- из реда  запослених радника у установи: 
5. Теповац Љубица  за члана, 
6. Ковач Силвиа за члана, 
7. Зекоић Драгица за члана. 

 
II 

 
 
          У Надзорни одбор Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од 4 године 
почев од 14. 12. 2000. године именују се: 
 
- из реда оснивача: 
1. Фекете Ева за председника, 
2. Кнежевић Смиљана за члана, 
 
- из реда запослених радника у Центру: 
3. Татар Зденка  за члана. 
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 III 
 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-54/2000-И                                   Председник 
Дана: 14. 12. 2000.                                    Скупштине општине 
Бачка Топола                                     Баби Атила с.р., 
 
 
86. 
 
 На основу члана 20. и 22.  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), члана 50. Закона о друштвеној 
бризи о деци ("Службени гласник РС", број 49/52, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94 и 25/96), члана 8. Одлуке о оснивању 
предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 5/93) и 
члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола, број 4/2000 - пречишћени текст 
и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 14. децембра  2000. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

 Разрешавају се председник и чланови  се Управног одбора  Предшколске установе за децу на територији општине 
Бачка Топола, и то: 
 
- из реда оснивача: 
1. Еделењи Иштван председник, 
2. Шејат Милан члан, 
3. Фехер Ласло члан; 
 
- из реда запослених у установи: 
4.    Кереши Маргит члан, 
5.    Зорић Бранка члан; 
 

II 
 

 Разрешавају  се председник и чланови  Надзорног одбора Предшколске установе за децу на територији општине 
Бачка Топола и то: 
 
- из реда оснивача: 
1. Шећеров Марија председник, 
2. Кокрехел Јолан члан, 
 
- из реда запослених у установи: 
3.  Фаркаш Јулија члан. 
 

III 
 

 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-55/2000-И                               Председник 
Дана: 14. 12. 2000                              Скупштине општине 
Бачка Топола                                      Баби Атила с.р., 
 
 
 
87. 
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На основу члана 20. и 22.  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), члана 50. Закона о друштвеној 
бризи о деци ("Службени гласник РС", број 49/52, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94 и 25/96, члана 8. Одлуке о оснивању 
предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 5/93) и 
члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола, број 4/2000 - пречишћени текст 
и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 14. децембра 2000. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ  ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 У Управни одбор Предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола, на мандатни период од 4 
године, поöев од 14. 12. 2000. године именују се: 
 
- из реда оснивача: 
1.  Еделењи Иштванза председника, 
2.  Дозет Горданаза члана, 
3.  Фодор Золтан за члана; 
 
- из реда  запослених у установи: 
4.  Фаркаш Јулија за члана, 
5.  Оченаш Верона за члана. 
 

II 
 

 У Надзорни одбор Предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола именују се: 
- из реда оснивача: 
1. Фекете Илдико за председника, 
2. Баби Марија за члана, 
 
- из реда запослених у установи: 
3.  Курфиш Ержебет за члана. 

III 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-56/2000-И Председник 
Дана: 14. 12. 2000.        Скупштине општине 
Бачка Топола                                                                                                      Баби Атила с.р.,                           
 
 
88. 
 

На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91), члана 11. и 11 а Одлуке 
о оснивању установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка 
Топола", број 11/90 и 2/92) и члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", 
број 4/2000 - пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 14. 12. 2000. 
године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора установе за обављање библиотечке  
делатности на територији општине Бачка Топола, и то: 
 
- из реда оснивача: 
1. Шејат Милан из Бачке Тополе -  председник, 
2. Холо Ференц из Бачке Тополе - члан, 
3. Томовић Ирена из Бачке Тополе - члан; 
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- из реда запослених у установи: 
4. Машић Емина из Пачира -  члан, 
5. Киш Јудит из Бачке Тополе - члан. 
 

II 
 
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора установе за обављање библиотечке  

делатности на територији општине Бачка Топола, и то: 
 
- из реда оснивача: 
1. Хусар Атила из Бачке Тополе - председник, 
2. Киш Золтан из Бачке Тополе -  члан, 
 
- из реда запослених: 
3. Ковачевић Биљана из Орешковића - члан. 
 

III 
 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-57/2000-И Председник    
Дана: 14. 12. 2000. Скупштине општине   
Бачка Топола Баби Атила с.р.,   
 
 
89. 
 

На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91), члана 11. и 11 а Одлуке 
о оснивању установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка 
Топола", број 11/90 и 2/92) и члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", 
број 4/2000 - пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 14. 12. 2000. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 

У Управни одбор установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка  
Топола, на мандатни период од 4 године почев од  14. 12. 2000. године, именују се: 
 
- из реда оснивача: 
1. Томовић Ирена - за председника, 
2. Шипош Пирошка - за члана, 
3.  Дасовић Томислав - за члана, 
 
- из реда запослених у установи: 
4.  Биљана Лабус- за члана, 
5.  Киш Јудит - за члана. 
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II 
 

У Надзорни одбор установе за обављање библиотечке делатности на територији општине  
Бачка Топола, на мандатни период од 4 године почев од 14. 12. 2000. године именују се: 
 
- из реда оснивача: 
1.  Хусар Атила - за председника, 
2.  Киш Зоолтан - за члана, 
 
- из реда запослених у установи: 
3. Машић Емина - за члана. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-58/2000-И                           Председник    
Дана: 14. 12. 2000                         Скупштине општине   
Бачка Топола                           Баби Атила с.р.,   
  
 
90. 
 

На основу члана 20. и 22.  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), члана 11. и 11.а Одлуке о 
оснивању установе за обављање делатности из области културе на територији општине Бачка Топола("Службени лист 
општине Бачка Топола", број 2/91, 2/92 и 2/95) и члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист 
општине Бачка Топола, број 4/2000 - пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 
дана 14. 12.  2000. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 
I 

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора установе за обављање делатности из области културе на 
територији општине Бачка Топола, и то: 
 
- из реда оснивача: 
1. Телђеши Иштван председник, 
2. Драгослав Драгославић члан, 
3. Гути Андраш члан, 
4. Немеш Карољ члан. 
 
- из реда  запослених у установи: 
5. Телђеши Мелинда члан. 

 
II 

 
          Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора установе за обављање делатности из области културе на 
територији општине Бачка Топола, и то: 
 
- из реда оснивача: 
1. Тризња Ливија председник, 
2. Косо Агнеш члан, 
 
- из реда запослених у Установи: 
3. Бечкеи Марија члан. 
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III 
 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-59/2000-И     Председник 
Дана: 14. 12. 2000. Скупштине општине 
Бачка  Топола                                                                                                      Баби Атила с.р., 
 
 
91. 
 

На основу члана 20. и 22.  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), члана 11. и 11.а Одлуке о 
оснивању установе за обављање делатности из области културе на територији општине Бачка Топола("Службени лист 
општине Бачка Топола", број 2/91, 2/92 и 2/95) и члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист 
општине Бачка Топола, број 4/2000 - пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 
дана 14. 12.  2000. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 
I 
 

У Управни одбор установе за обављање делатности из области културе на територији општине Бачка Топола на мандатни 
период од 4 године почев од  14. 12. 2000. године именују се: 
 
- из реда оснивача: 
1. Шишак Иштван  за председника, 
2. Гути Андраш за члана, 
3. Беко Никола за члана, 
4. Беченка Андраш за члана; 
 
- из реда  запослених у установи: 
5. Телђеши Мелинда за члана, 

 
II 

          У Надзорни одбор установе за обављање делатности из области културе на територији општине  
Бачка Топола на мандатни период од 4 године почев од 14. 12. 2000. године именују се: 
 
- из реда оснивача: 
1. Маркуш Ержебет за председника, 
2. Варо Еваза члана; 
 
- из реда запослених у Установи: 
3. Јован Стоисављевић за члана. 
 

III 
 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  02-60/2000-И Председник 
Дана:  14. 12. 2000. г. Скупштине општине 
Бачка Топола                    Баби Атила с.р., 
 
 
 
92. 
 
На основу члана 38. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 и 5/2000) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. новембра  2000. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 

 
Образује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Бачка Топола у следећем 
саставу: 
 
1. МАРКУШ ЗОЛТАН за председника, 
2. ПИШЋАК ЗОЛТАН за заменика председника, 
3. КОСО ЈАНОШ за члана,  
4. МИКЛОШ ЧАБА  за члана, 
5. КОКАИ РОЛАНД за члана.  
 

 
II 

 
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине припрема и подноси Скупштини Предлог 
пословника Скупштине, разматра предлоге аката у вези оргнаизације Скупштине и Извршног одбора, Општинске управе и 
предлаже доношење општинских аката и одлука. 
 
 

III 
 
Мандат чланова комисије траје четири године. 

 
IV 

 
 
Овим Решењем ставља се ван снаге решење о образовању Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта 
број 02-35/96-И  од 23.12.1996. године. 

 
 

V 
 
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Бачка Топола. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-22/2000-И Председник            
Дана: 9.11.2000.     Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.  

  
 
93. 
 
На основу члана 38. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 и 5/2000) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. новембра  2000. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ МАНДАТНО ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 
 
 
I 

 
Образује се Мандатно-имунитетна комисија Скупштине општине Бачка Топола у следећем саставу: 
 
1. ГЕЛЕР ТИБОР за председника, 
2. БЕНЧИК ИМРЕ за заменика председника,   
3. БАБИ КАРОЉ за члана, 
4. ЈАНУШКО ЛАСЛО за члана, 
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5. ГУЉАШ ШАНДОР за члана. 
 
 

II  
 

Мандатно имунитетна комисија разматра:  Уверења о избору одборника, извештај Изборне комисије о резултатима избора, 
поновних и допунских избора и подноси Скупштини извештај са предлогом за верификацију мандата, разлоге престанка 
мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за расписивање допунских избора, 
питања примене и усклађивања имунитета одборника у случајевима предвиђеним Статутом, и друга питања у вези са 
мандатно имунитетним правима одборника. 
 
 

III  
 

Мандат чланова комисије траје четири године. 
 

 
IV 

 
Овим Решењем ставља се ван снаге решење о образовању Мандатно имунитетне комисије број 02-36/96-И од 23. 12. 1996. 
године. 
 
 

V 
 

Ово Решење објавити у Службеном листу општине Бачка Топола. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-23/2000-И Председник 
Дана: 9.11.2000. Скупштине општине 
Бачка Топола                                           Баби Атила с.р., 
  
 
94.  
 
На основу члана 38. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 и 5/2000) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. новембра  2000. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

Образује се Савет за буџет и финансије Скупштине општине Бачка Топола у следећем саставу: 
 
1. ХУСАР АТИЛА за председника, 
2. ГУЉАШ ШАНДОР за заменика председника, 
3. БОГАРДИ МАРТА за члана, 
4. САВИЋ РИТА за члана, 
5.    ЈОВИЋ ТАТЈАНА  за члана, 
6.    ПОШАЉИЋ МИРОСЛАВ за члана, 
7.     ХАЈВЕРТ ЛАСЛО за члана. 

 
II 

Савет за буџет и финансије Скупштине општине разматра предлоге одлука у буџету општине и одлуке о рапослагању 
приходима и расходима буџета општине. 
 
 

III 
 

Мандат чланова комисије траје четири године. 
 

IV 



Број 17. 14.12.2000. СТРАНА  310.  OLDAL 2000.12.14.              17.szám 

 
Овим Решењем ставља се ван снаге решење о образовању Савета за буџет и финансије број 02-37/96-И од 23. 12. 1996. 
године, и Решење о именовању председника Савета за буџет и финансије Скупштине оипштине Бачка Топола број 02-26/98-
И од 13. 12. 1998. године 
 

V 
 

Ово Решење ће се објавити у Службеном листу општине Бачка Топола. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-24/2000-И     Председник 
Дана: 9.11.2000. г.                                                                                              Скупштине општине 
Бачка  Топола                                                                                                          Баби Атила с.р., 
 
 
95. 
 
На основу члана 38. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 и 5/2000) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. новембра  2000. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 

 
Образује се Савет за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Бачка 
Топола у следећем саставу: 
 
1. ЧУЗИ ЈОЖЕФ за председника, 
2. ДР. ДЕЛИ АГОШТОН за заменика председника, 
3. ЧОРБА ОТО за члана, 
4. МИКЛОШ ЧОНГОР за члана, 
5. ПУПОВАЦ САША за члана, 
6. ЕКЕ ИМРЕ за члана, 
7.     БАРАТ АНИКО за члана. 

II 
 

Савет за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине разматра предлоге одлука, других општих 
аката и друга питања из области: урбанизма, просторног планирања, стамбено комуналне делатности, области грађевинског 
земљишта и грађења, пословног простора, уређења, одржавања и коришћења локалних путева и заштите животне средине. 
 

III 
 
 

Мандат чланова комисије траје четири године. 
 

 
 
 

IV 
 

Овим Решењем ставља се ван снаге решење о образовању Савета за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту 
животне средине број 02-38/96-И од 23. 12. 1996. године. 
 

V 
 

Ово Решење ће се објавити у Службеном листу општине Бачка Топола. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-25/2000-И    Председник  
Дана: 9.11.2000. г Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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96. 
 
 На основу члана 38. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 4/2000 и 5/2000) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. новембра  2000. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 

Образује се Комисија за представке и жалбе Скупштине општине Бачка Топола у следећем саставу: 
 
1. КАСА КАРОЉ за председника, 
2. МЕХЕШ ГЕЗА за заменика председника, 
3. ФЕХЕР ЂЕРЂ за члана, 
4. КОНЧАР МИРОСЛАВ  за члана, 
5. ЈОВИЋ ДАРКО за члана. 
 
 

II 
 

Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини и предлаже Скупштини и 
надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца. О својим запажањима 
поводом представки и жалби Комисија подноси извештај Скупштини једном годишње. 
 

 
III 

Мандат чланова комисије траје четири године. 
 

IV  
 

Овим Решењем ставља се ван снаге решење о образовању Комисије за представке и жалбе број 02-39/96-И од 23.12.1996. 
године. 

 
V 
 

Ово Решење ће се објавити у Службеном листу општине Бачка Топола. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-26/2000-И Председник 
Дана: 9.11.2000. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
97. 
 
 На основу члана 13. Одлуке о Извршном одбору (“Службени лист општине Бачка Топола”, број 8/92, 3/97 и 5/2000) 
и члана 10. Пословника о раду извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола (“Службени лист општине Бачка 
Топола” број 1/95) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на својој 2. седници, одржаној дана 14.11. 2000. 
године донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
 
I 
 

 Образује се Комисија за праћење стања и проблематике у области енергетских потреба на територији општине 
Бачка Топола. 
 

II 
 

 За чланове Комисије именују се: 
 
1. Фермановић Боривоје, Извршни одбор Скупштине општине – председник 
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2. Шомођи Шандор, Извршни одбор Скупштине општине - члан 
3. Сомбати Золтан, Извршни одбор Скупштине општине - члан 
4. Палушек Михаљ, Општинска управа  - члан 
5. Поповић Жељко, Електродистрибуција “Суботица”ПЈ Б.Топола - члан 
6. Вујовић Светозар, НИС “Нафтагаспромет” ПЈ Б.Топола - члан 
7. Рогановић Борислав, “Беопетрол” Бензинска пумба Б.Топола - члан 
8. Драгосавац Милан, АД “Родгас” Б.Топола - члан. 
 

III 
 

 Задатак и послови комисије су праћење стања и проблематике у области енергетских потреба на територији 
општине Бачка Топола те да буде носилац активности координације дистрибуције и расподеле енергената по приоритетима. 
 

IV 
 

 Ово Решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола” 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
Број: 02-44/2000-И             Председник 
Дана: 14.11.2000.                                      Извршног одбора 
Бачка Топола                                                                                                          Дудаш Александар с.р., 
   
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

СТРАНА 

 
77. 

 
Нацрт Статута општине Бачка Топола 

 
274 

   
78. Одлука о спровођењу Нацрта Статута општине Бачка топола 286 

   
79. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 286 

   
80. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2000. 

годину 
 

292 
   

81. Предлог Одлуке о начину образовања, делатности, о организацији и финансирању месних 
заједница 

 
294 

   
82. Одлука о спровођењу нацрта Одлуке о начину образовања, делатности, о организацији и 

финансирању месних заједница 
 

299 
   

83. Предлог Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје месне заједнице Гунарош за 
петогодишњи период од 1. јануара 2001. до 31. децембра 2005. године. 

 
299 

   
84. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра 

за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 
 

301 
   

85. Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра 
за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 

 
302 

   
86. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора 

предшкоске установе за децу на територији општине Бачка Топола  
 

303 
   

87. Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора предшколске 
установе за децу на територији општине Бачка Топола 

 
304 

   
88. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора 

установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола 
 
 

304 
   

89. Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног и надзорног одбора 
установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола 

 
 

305 
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90. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора 

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

306 
   

91. Предлог Решења о именовау председника и чланова Управног и Надзорног одбора установе 
за обављање делатности из области културе на територији општине Бачка Топола 

 
 

307 
   

92. Предлог Решења о разрешењу управника установе за обављање делатности из области 
културе на територији општине Бачка Топола 

 
308 

   
93. Предлог Решења о именовању в.д. управника установе за обављање делатности из области 

културе на територији општине Бачка Топола 
 

308 
   

94. Решење о образовању Савета за буџет и финансије Скупштине општине Бачка Топола  
309 

   
95. Решење о образовању Савета за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту 

животне средине Скупштине општине Бачка Топола 
 

310 
   

96. Решење о образовању Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Бачка Топола  
311 

   
97. Решење о образовању Комисије за енергетику 312 

 
 
 
 
 
Издавач: Служба за скупштинске, правне и опште послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. 
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2000. годину износи 1.374,00 
динара. Жиро рачун број: 45200-845-84 са назнаком "Сопствени приходи Општинске управе Бачка Топола" за 
"Службени лист општине Бачка Топола." 
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