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15.
На основу члана 115. Устава Републике Србије («Службени гласник Републике Србије», бр.
1/90) и члана 10. и 30. тачка 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије», бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Службени лист
општине Бачка Топола», бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине
Бачка Топола на седници одржаној дана 30. марта 2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
У Статуту општине Бачка Топола («Сл.лист општине Б.Топола» број 6/2002, 10/2002,
12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) у члану 2. у табеларном делу у колони «Назив насељеног места на
мађарском језику» под редним бројем 16. «Оборњача» мења се на «Völgypart» и под редним бројем
23. «Моравица» мења се на «Bácskossuthfalva”.
У истом члану у табеларном делу у колони «Назив катастарске општине на мађарском
језику» под редним бројем 23. «Моравица» мења се на «Bácskossuthfalva».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине
Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 016-15/2004
Дана: 30.03.2006.г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван с.р.

16.
На основу члана 348. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» број 125/04) и
члана 33. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002,
12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30.
марта 2006. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
«ТОПОЛСКИ ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК»
Члан 1.
Раскида се Уговор о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу «Тополски
индустријски парк» закључен дана 28. марта 2003. године између Скупштине општине Бачка Топола
и Equipment Service Трговинског услужног предузећа ДОО (EQUIPMENT SERVICE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) из Будимпеште, Република Мађарска, и престоје да постоји
Друштво са ограниченом одговорношћу «Тополски индустријски парк».
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Члан 2.
Задужује се надлежно одељење Општинске управе да спроведе у складу са Законом поступак
престанка Друштва са ограниченом одговорношћу «Тополски индустријски парк» код надлежних
органа.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Бачка Топола» а примењује се од дана добијања сагласности од друге уговорне стране.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-11/2006-I
Дана: 30.03.2006.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван, с.р.

17.
На основу члана 71. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002, 33/2004 и
135/2004) и члана 33. тачка 7. и члана 89. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка
Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004), Скупштина општине Бачка Топола,
на седници одржаној дана 30. марта 2006. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама («Службени лист општине Бачка Топола», број 3/2001 и
10/2005) у члану 2. тачка 2. речи: «Бачка Топола и Мићуново» замењују се речима «Бачка Топола,
Мићуново и Зобнатица».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивање у «Службеном листу општине Бачка
Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 016-19/2006/I
Дана: 30.03.2006.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван, с.р.
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18.
На основу члана 30., 79 и 86. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине
Бачка Топола", бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине Бачка
Топола на седници одржаној дана 30. марта 2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр.
5/2003, 5/2004 и 15/2004) у члану 2. после тачке 10. додају се нове тачке које гласе:
''11. држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката
на води;
12. држање и коришћење чамаца и сплавова на води.''
Досадашње тачке 11., 12. и 13. постају тачке 13., 14. и 15.
Члан 2.
У члану 7. број: ''14.'' замењује се бројем: ''15.'', а број: ''13.'' замењује се бројем: ''14.''
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
''Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се правно лице,
односно новчаном казном у износу од 500,00 до 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу
или физичко лице, за коришћење права, предмета и услуга прописаних овом Одлуком, без одобрења
надлежног органа и уплаћене локалне комуналне таксе.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник за
прекрашај из става 1. овог члана.''
Члан 4.
Члан 11. брише се.
Члан 5.
У члану 12. који постаје члан 11. број: «11» брише се.
Члан 6.
Досадашњи чланови 13. и 14. постају чланови 12. и 13.
Члан 7.
Тарифа локалних комуналних такса уз Одлуку о локалним комуналним таксама мења се и
гласи:
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''ТАКСЕНА ТАРИФА
ЗА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Тарифни број 1.
Локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће производње; утврђује се сразмерно времену
коришћења у дневном износу, од сваког целог и започетог квадратног метра заузетог простора и то:
- дневно

12,00 дин.

Напомена:
1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе врши се у смислу Одлуке о условима и критеријумима за постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 5/2004, 15/2004 и
9/2005), изузев за коришћење права, предмета и услуга из тарифних бројева 4. и 8.
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице које
врши заузимање простора на јавним површинама или испред своје пословне просторије у пословне
сврхе.
3. Обвезник таксе дужан је да пре заузимања простора на јавним површинама прибави
одобрење за коришћење јавних површина и уплати утврђену таксу из овог тарифног броја.
4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе без одобрења и уплаћене таксе јесте прекршај кажњив овом одлуком.
5. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове; приликом издавања
одобрења за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе; а које не може издати ако обвезник претходно не уплати таксу из овог тарифног
броја у корист рачуна: Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе, број: 840-741531-77.
Тарифни број 2.
Локална комунална такса за држање средстава за игру (игре на рачунарима, симулаторима,
видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у погон уз помоћ новца
или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима
учесник не може остварити добитак у новцу, стварима и услугама или правима, већ право на једну
или више бесплатних игара исте врсте), утврђује се сразмерно времену коришћења у дневном
износу:
- по комаду

25,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице
које држи апарате за игру, односно забаву у пословном простору или ван пословног простора на
основу посебног одобрења.
2. Ако се апарати користе вишенамески сходно регистрованој делатности, обвезник плаћа
70% износа из овог тарифног броја.
3. Коришћење средстава за игру без уплаћене таксе јесте прекршај кажњив овом одлуком.
4. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, у корист рачуна:
Комунална такса за држање средстава за игру, број: 840-714572-843-29.
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се квартално.
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Тарифни број 3.
Локална комунална такса за приређивање музичких програма у угоститељским објектима
утврђује се такса сразмерно времену коришћења у дневном износу и то:
1. Угоститељски објекти:
- у граду и поред магистралних путева
- у насељеним местима општине

900,00 дин.
700,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице односно предузетник који обавља
угоститељску делатност и приређује музички програм или користи музичке аутомате у тим
објектима.
2. Обвезник таксе дужан је да пре приређивања музичког програма прибави одобрење и
уплати утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Приређивање музичког програма из претходног става без одобрења и плаћене таксе је
прекршај кажњив овом одлуком.
4. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове приликом издавања
одобрења за приређивање музичких програма; а које не може издати ако обвезник предходно не
уплати таксу из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за приређивање музичких
програма у угоститељским објектима, број: 840-714421-843-39.
Тарифни број 4.
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа утврђује такса сразмерно времену
коришћења, од сваког целог и започетог квадратног метра и то:
- дневно

12,00 дин.

Напомена:
1.Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице односно предузетник чија је
реклама/порука исписана на рекламним паноима.
2. Обвезник таксе дужан је да пре постављања рекламног паноа прибави одобрење за
постављање и уплати утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Постављање рекламних паноа без одобрења и плаћене таксе је прекршај кажњив овом
Одлуком.
4. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, приликом издавања
одобрења за постављање рекламних паноа; а које не може издати ако обвезник предходно не уплати
таксу из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
број: 840-714431-843-12.
5. Од плаћања ове таксе ослобађају се културно-образовне, спортске, хуманитарне и
еколошке организације.
Тарифни број 5.
Локална комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и
прикључних возила на уређеним и обележеним местима локална комунална такса утврђује се
сразмерно времену коришћења у току дана и то за:
- паркирање друмских моторних возила
- паркирање прикључних возила

25,00 дин/час
35,00 дин/час
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Напомена:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је власник односно лице које управља друмским
моторним односно прикључним возилом.
2. Наплата таксе утврђује и врши Општинска управа Бачка Топола.
3. Наплата локалне комуналне таксе по овом тарифном броју врши се у времену од 8,00-16,00
часова.
4. Од плаћања ове таксе, поред возила субјеката из члана 5. ове Одлуке, ослобађају се возила
хитне медицинске службе и возила која користе инвалиди за своје потребе.
Тарифни број 6.
Локална комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање
шатора и друге облике привременог коришћења утврђује се сразмерно времену коришћења за сваки
квадратни метар заузете површине:
- дневно

18,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је физичко односно правно лице, коме се одобрава
коришћење слободне површине за кампове, за постављање шатора или других привемених објеката.
2. Обвезник таксе дужан је да пре коришћења слободне површине у поменуте сврхе прибави
одобрење и уплати утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Коришћења слободних површина за постављање шатора или других привремених објеката
без одобрења и плаћене таксе је прекршај кажњив овом Одлуком.
4. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, код издавања
одобрења за камповање, постављање шатора и других облика привременог коришћења, а које не
може издати ако обвезник предходно не уплати таксу из овог тарифног броја у корист рачуна:
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и друге облике
привременог коришћења, број:840-741533-83-91.
5. Таксу из овог тарифног броја у висини од 10% од утврђеног износа у овом тарифном броју
плаћају деца до 15 година старости, ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада, војници
и питомци војних школа, чланови Савеза слепих и Савеза глувих Србије и Црне Горе, деца и
омладина која групно бораве у летовалиштима организованим за њих, учесници екскурзија
(спортских, рекреативних и научно-образовних).
6. Од плаћања ове таксе ослобођене су школске и културне установе, и цивилне организације
које се дотирају из буџета општине.
Тарифни број 7.
Локална комунална такса за коришћење обале језера у пословне сврхе утврђује се сразмерно
времену коришћења за сваки квадратни метар заузете површине и то:
- дневно

25,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно лице, предузетник или физичко лице које
користи обалу језера у пословне сврхе.
2. Обвезник таксе дужан је да пре коришћења прибави одобрење и уплати утврђену таксу из
овог тарифног броја.
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3. Коришћење обале језера у пословне сврхе без одобрења и плаћене таксе јесте прекршај
кажњив овом одлуком.
4. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове приликом издавања
одобрења за коришћење обале језера у пословне сврхе; а које не може издати ако обвезник
предходно не уплати таксу из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за коришћење
обале језера у пословне сврхе, број: 840-74541-843-50.
Тарифни број 8.
Локална комунална такса за истицање фирми на пословним просторијама утврђује се у
годишњем износу и то за:
1. Правна лица у области пројектовања,
електродистрибуције, ППТ-а, банака и осигуравајућих
организација, комуналних области и саобраћаја

20.000,00 дин.

2. Правна лица и предузетници у области туризма,
угоститељства и трговине

8.800,00 дин.

3. Правна лица у области пољопривреде,
индустрије, грађевинарства и занатства

4.100,00 дин.

4. Издвојене пословне јединице, стоваришта,
магацини, складишта, откупна места, сервиси,
продаја на велико, погони и фабрике, киосци и друге
издвојене пословне јединице

2.650,00 дин.

5. Агенције за пружање услуга посредовања,
интелектуалних и адвокатских услуга,
представништва и заступништва

4.700,00 дин.

6. Самосталне трговинске радње
- у граду
- у насељеним местима

2.650,00 дин.
1.400,00 дин.

7. Продавнице за продају срећака, листића,
спортске прогнозе, лото и друге игре на срећу

8.250,00 дин.

8. Аутопревозници
- до 15 тона носивости
-преко 15 тона носивости

1.600,00 дин.
3.000,00 дин.

9. За остале обвезнике по овом тарифном броју

3.500,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно лице односно предузетник који врши
истицање фирме на пословном просторијама.
2. Обвезник таксе дужан је да за истакнуту фирму уплати утврђену таксу из овог тарифног
броја.
3. Таксена обавеза настаје регистрацијом делатности, а уколико је регистрација извршена у
другом полугођу плаћа се одговарајући износ таксе умањен за 50%.
4. Ако се на пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну истакнуту фирму.
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5. Утврђивање и наплату таксе врши Пореска управа регионални центар Нови Сад филијала Бачка Топола, уплатом у корист рачуна: Комунална такса за истицање фирми на пословним
просторијама, број: 840-716111-843-35.
6. Од наплате таксе под овим тарифним бројем ослобађају се установе, институције и
предузећа чији је оснивач Општина Бачка Топола, предузетници који отварају нове производне
погоне, проширују капацитете са повећањем броја радника 2 године од године отварања новог
погона односно проширења капацитета са повећањем броја радника; као и предузетници који
обављају делатности обухваћене Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким и
старим занатима односно пословима домаће радиности (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
21/2005).
7. Такса по овом тарифном броју плаћа се квартално.
Тарифни број 9.
Локална комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
сл.) утврђује се у годишњем износу, по квадратном метру и то:
- по комаду

5.880,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно лице односно предузетник коме се
одобрава истицање и/или исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима
који припадају општини.
2. Обвезник таксе дужан је да пре истицања и/или исписивања фирме прибави одобрење и
уплати утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају општини без одобрења и плаћене таксе је прекршај кажњив овом одлуком.
4. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове код издавања
одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословног простора; а које не може издати ако
обвезник предходно не уплати таксу из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају
општини, број: 840-716112843-42.
Тарифни број 10.
Локална комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије
утврђује се, од сваког целог и започетог квадратног метра, и то:
- годишње

4.380,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно лице, предузетник или физичко
лице
коме се одобрава коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије.
2. Обвезник таксе дужан је да пре коришћења прибави одобрење и уплати утврђену таксу из
овог тарифног броја.
3. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија без одобрења и плаћене
таксе је прекршај кажњив овом одлуком.
4. Утврђивање и наплату ове таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове код издавања
одобрења за коришћење витрина ван пословне просторије; а које не може издати ако обвезник
предходно не уплати таксу из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за коришћење
витрина ради излагања робе ван пословне просторије, број: 840-714573-843-36.
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се квартално.
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Тарифни број 11.
Локална комунална такса за држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и
других објеката на води, утврђује се у годишњем износу и то:
- по комаду

2.000,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице коме
се одобрава држање или коришћење пловних постројења и пловних направа или других објеката на
води.
2. Обвезник таксе дужан је да пре држања односно коришћења пловних постројења пловних
направа или других објеката на води, прибави одобрење држање односно коришћење и уплати
утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води
без одобрења и плаћене таксе је прекршај кажњив овом одлуком.
4. Спортске организације који су власници пловних постројења и пловних направа или
других објеката на води, а који служе за унапређивање и развој спортова на води, плаћају 10℅ таксе
прописане у овом тарифном броју.
5. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, приликом издавања
одобрења за држање и коришћење пловних постројења и пловних направа или других објеката на
води; а које не може издати ако обвезник предходно не уплати таксу из овог тарифног броја у корист
рачуна: Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других
објеката на води, број: 840-71457843-43.
Тарифни број 12.
Локална комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, утврђује се у
годишњем износу и то:
-

по комаду

1.500,00 дин.

Напомена:
1.Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице коме
се одобрава држање или коришћење чамаца и сплавова на води.
2. Обвезник таксе дужан је да пре држања односно коришћења чамаца и сплавова на води,
прибави одобрење за држање односно коришћење и уплати утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Држање и коришћење чамаца и сплавова на води, без одобрења и плаћене таксе је
прекршај кажњив овом одлуком.
4. Спортске организације који су власници чамаца, а који служе за унапређивање и развој
спортова на води, плаћају 10℅ таксе прописане у овом тарифном броју.
5. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, приликом издавања
одобрења за држање или коришћење чамаца и сплавова на води ; а које не може издати ако обвезник
предходно не уплати таксу из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за држање и
коришћење чамаца и сплавова на води , број: 840-74157843-50.
Тарифни број 13.
Локална комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката
на води, утврђује се у годишњем износу и то:
1. За ресторане, угоститељске и забавне објекте
- до 50 м2
- преко 50 м2

30.000,00 дин.
35.000,00 дин.
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Напомена:
1. Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно лице, предузетник или физичко лице
коме се одобрава држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води.
2. Обвезник таксе дужан је да прибави одобрење за држање објеката на води и уплати
утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, без одобрења и
плаћене таксе је прекршај кажњив овом одлуком.
4. Утврђивање и наплату ове таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове приликом издавања
одобрења за држање објеката на води; а које не може издати ако обвезник предходно не уплати таксу
из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за држање ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води, број: 840-714576-843-57.
Тарифни број 14.
Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина и возила за одржавање комуналне чистоће утврђује се у
годишњем износу и то:
1. За теретна моторна возила
- до 3 тоне носивости
- од 3 до 8 тона носивости
- од 8 до 15 тона носивости
- преко 15 тона носивости

1.380,00 дин.
1.760,00 дин.
2.350,00 дин.
7.000,00 дин.

2. Прикључна возила
- до 8 тона носивости
- преко 8 тона носивости

1.380,00 дин.
1.760,00 дин.

3. Аутобуси и комбибуси преко 9 седишта

7.650,00 дин.

4. Путнички аутомобили и комби возила
- до 900цм³
- од 900-1350 cm³
- од 1350-1800 cm³
- од 1800-2500 cm³
- преко 2500 cm³

580,00 дин.
880,00 дин.
1.380,00 дин.
2.940,00 дин.
4.100,00 дин.

5. Мотоцикли и трицикли - према радној запремини мотора
- до 125 cm³
- од 125-250 cm³
- од 250-500 cm³
од 500-1000 cm³
преко 1000 cm³

380,00 дин.
560,00 дин.
880,00 дин.
1.760,00 дин.
2.000,00 дин.

6. Мопеди
7. Трактори
до 18 kW
преко 18 до 29 kW
преко 29 до 46 kW
преко 46 kW

210,00 дин.
380,00 дин.
580,00 дин.
760,00 дин.
1.140,00 дин.
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560,00 дин.
880,00 дин.
1.470,00 дин.
2.000,00 дин.
2.940,00 дин.

8. Тракторске приколице

260,00 дин.

9. За сва остала моторна и прикључна
возила која се годишње региструју

940,00 дин.

Напомена:
1. Обвезник таксе по овом тарифном броју је држалац моторног, друмског и прикључног
возила, који се према важећим прописима мора регистровати код МУП-а.
2. Утврђивање и наплатау ове таксе врши МУП Секретаријат Суботица - ОУП Бачка Топола
приликом регистрација возила.
3. У случају објављивања елементарних непогода од стране председника општине Бачка
Топола, не плаћа се такса по овом тарифном броју у вези пољопривредних возила од дана
објављивања елементарне непогоде до краја календарске године.
4. Од плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја, ослобађају се возила чији су
власници војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 60 или више процената
телесног оштећења и за возила чији власници имају члана породичног домаћинства коме је одређено
право на додатак за помоћ и негу другог лица; као и предузетници, који отварају нове производне
погоне, проширују капацитете са повећањем броја радника 2 године од године отварања новог
погона односно проширења капацитета са повећањем броја радника.
Тарифни број 15.
Локална комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом утврђује се
сразмерно времену коришћења, по квадратном метру заузете површине, и то:
- дневно
12,00 дин.
Напомена:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице које
врши заузимање јавне површине грађевинским материјалом.
2. Обвезник таксе дужан је да пре заузимања јавне површине прибави одобрење и уплати
утврђену таксу из овог тарифног броја.
3. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом без одобрења и плаћене таксе је
прекршај кажњив овом одлуком.
4. Утврђивање и наплату таксе врши Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне
послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове приликом издавања
одобрења за коришћење простора на јавним површинама, а које не може издати ако предходно не
уплати таксу из овог тарифног броја у корист рачуна: Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом, број: 840-741535-843-08.»
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 434-9/2006/I
Дана: 30.03.2006.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван с.р.,

Број 2.

30.03.2006.

СТРАНА 32.

OLDAL

2006.03.30.

2. szám

19.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002, 33/2004 и
135/2004) и члана 90. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 6/2002,
10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004), председник Скупштине општине Бачка Топола, дана 29.
марта 2006. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОМИСЛАВЦИ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА

1. Расписујем изборе за избор чланова Савета Месне заједнице Томиславци у општини Бачка
Топола.
2. Избори ће се одржати 14. маја 2006. године.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 30. марта 2006. године.
4. Изборе за чланове Савета спровешће Изборна комисија Месне заједнице у складу са
одредбама Статута Месне заједнице.
5. Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 016-10/2006-I
Дана: 29. 03. 2006. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван с.р.,

20.
На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 9/2002, 33/2004 и
135/2004) и члана 21. и 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка
Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине Бачка Топола
на седници одржаној дана 30. марта 2006. године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ПОБЕДА ЗА ПЕРИОД ОД 01. МАЈА 2006. ГОДИНЕ ДО
31. ДЕЦЕМБРА 2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Победа у новцу за период од 01.05.2006.
до 31.12.2011. године.
Члан 2.
Укупна висина средстава самодоприноса која се прикупљају износи 4.500.000,00 динара на
дан ступања на снагу ове одлуке.

Број 2.

30.03.2006.

СТРАНА 33.

OLDAL

2006.03.30.

2. szám

Члан 3.
Средства самодоприноса употребиће се за следеће намене:
Реновирање и одржавање уличне расвете
- Трошкови утрошка електричне енергије у сва три насеља
- Реновирање уличне расвете у сва три насеља
- Одржавање уличне расвете у сва три насеља

30%

1.350.000,00

Изградња и одржавање путева-тротоара и јавних површина
- Изградња улица и тротоара на Победи,Светићеву и Кавилу
-Одржавање и поправка постојећих путева и тротоара у сва
три насеља
- Одржавање банкина на путевима у сва три насеља
- Изградња паркинга испред гробља

10%

450.000,00

Изградња и одржавање водоводне мреже
- Изградња еко чесме
- Пуштање у рад бунара на Победи и Светићеву
- Одржавање бунара у сва три насеља
- Реконструкција водоводне мреже у сва три насеља
- Одржавање водоводне мреже у сва три насеља
- Трошкови анализе воде

10%

450.000,00

Дотације цивилним и спортским организацијама
- Одржавање спортских терена у сва три насеља
- Изградња и одржавање дечијих игралишта у сва три насеља
- Салашарско позориште
- Добровољно ватрогасно друштво
- Помоћ за рад предшколске установе
- Дотација здравственој станици на Победи
- Дом пензионера
- Санација базена

10%

450.000,00

Функционисање Месне заједнице
- Накнаде за рад
- Трошкови за рад и функционисање Месне заједнице
- Трошкови за одржавање и адаптацију објекта Месне
заједнице

10%

450.000,00

Екологија и сметлиште
- Изношење смећа за сва три насеља
- Одржавање и садња шумских појаса у сва три насеља
- Трошкови уређења сва три насеља

10%

450.000,00

- Одржавање и уређење капеле и гробља
- Реконструкција сеоског звоника у Светићеву
- Одржавање капеле
- Уређење и одржавање гробља

5%

225.000,00

Суфинансирање пројеката
Трошкови сахрана
Интервентне мере

5%
5%
5%

225.000,00
225.000,00
225.000,00
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Члан 4.
Обавезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Победа, насељена места: Победа, Светићево, Кавило и грађани који поседују непокретну имовину на
подручју Месне заједнице Победа, а средствима овог самодоприноса ће се побољшати услови
коришћење те имовине.
Члан 5.
Основица утврђивања самодоприноса за обвезнике из члана 4. ове одлуке је:
Нето зарада запослених по стопи од ............................................................................ 3 %
Приход од вршења самосталне делатности на који се
плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана, по стопи од ............................................................. 6%
Приход од пољопривредне делатности постоји од .................................................... 10 %
Вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу
са законом који уређује порез на имовину
Пензионери, који самовољно потпишу и изјасне се за увођење
самодоприноса ............................................................................................................... 1%.
Члан 6.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 7.
.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 8.
Новчана средства која се прикупе на основу ове Одлуке уплаћују се на жиро рачун Месне
заједнице Победа. Евиденција о средствима самодоприноса ће се водити у складу са прописима о
књиговодству.
Члан 9.
Савет Месне заједнице Победа доноси финансијски план за сваку годину за коју се расписује
овај самодопринос.
Савет Месне заједнице Победа може у зависности од тржишних услова финансијским
планом мењати врeдности појединих ставки из члана 3. ове Одлуке.
Члан 10.
Наредбодавци за извршење финансијског плана и програма утрошка средстава из овог
самодоприноса су предсдник Савета Месне зајденице и председник Извршног одбора Савета Месне
заједнице Победа.
Члан 11.
Савет Месне заједнице је дужан да поднесе Извештај о утрошку средстава овог
самодоприноса збору грађана Месне заједнице најмање једном годишње.

Број 2.

30.03.2006.

СТРАНА 35.

OLDAL

2006.03.30.

2. szám

Члан 12 .
Средства која се остваре из самодопиноса, изнад су планираних, утрошиће се на основу
Одлуке Савета Месне заједнице Победа у оквиру Програма, на основу члана 3. ове Одлуке.
Члан 13.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за период 1.05.2006
до 31.12.2011. године доносе пунолетни грађани ове Месне заједнице личним изјашњавањем уз
потпис у периоду од 01. до 10. априла 2006. године.
Члан 14.
Одлука о увођењу овог самодоприноса се сматра донетом, када се за њу изјасни већина од
укупног броја пунолетних грађана Месне заједнице Победа
Одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 016-14/2006
Дана: 30.03.2006.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван с.р.,

21.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС», број 25/2000, 25/2002 и 107/2005) и члана 33. тачка 5. Статута општине
Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и
14/2004), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 30. марта 2006. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2006.Г.
I
Даје се сагласност на Измене плана и програма пословања ЈП «Комград» Бачка Топола за
2006. годину.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-9/2006-I
Дана: 30.03.2006.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван, с.р.
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22.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС», број 25/2000, 25/2002 и 107/2005) и члана 33. тачка 5. Статута општине
Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и
14/2004), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 30. марта 2006. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА 2006. Г. ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА «БАЧКА ТОПОЛА»
I
Даје се сагласност на Измене програма пословања и финансијског плана за 2006. г. Јавног
информативног предузећа «Бачка Топола».
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 022-5/2006-I
Дана: 30.03.2006.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван, с.р.

23.
На основу члана 33. тачка 10. Статута општине Б. Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“,
бр. 6/02, 10/02, 12/02, 4/03, 3/04 и 14/04) и члана 8.и 11. Одлуке о оснивању Фонда за суфинансирање
развојних пројеката општине Бачка Топола („Сл.лист општине Бачка Топола“, бр.5/05) Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. марта 2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
У Управни одбор Фонда за суфинансирање развојних пројеката општине Бачка Топола на
период од 4 године именујe се:
- из реда стручњака економске струке :
Татјана Калуђеровић, диипломирани економиста - за члана, из Бачке Тополе

II
У Надзорни одбор Фонда за суфинансирање развојних пројеката општине Бачка Топола на
период од 4 године именујe се:
- из реда стручњака економске струке:
Крсто Кљакић, дипломирани економиста - за члана, из Бачке Тополе
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III
Oво решење објавити у „ Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Дана: 30.03.2006.
Број: 02-11/2006-I
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фехер Иштван,с.р.

24.
На основу члана 4. Правилника о дотацији удружењима грађана на територији општине
Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 5/2004) и члана 101. Статута општине Бачка
Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 6/02, 10/02, 12/02, 4/03, 3/04 и 14/04) Председник
општине Бачка Топола дана 1. марта 2006. године, је донео
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ВИСИНЕ ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
У Решењу о именовању Комисије за утврђивање висине дотације удружењима грађана на
територији општине Бачка Топола број: 02-2/2005-III од 01.02.2005. године у тачки I под редним
бројем 3. умeсто имена «Палушек Михаљ» треба да стоји «Колбас Радмила».
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-7/2006-III
Дана: 1.03.2006.
Бачка Топола

Председник Општине
Баби Атила, с.р.

25.
На основу члана 101. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка
Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004), председник Општине Бачка Топола
дана 03.03. 2006. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ
ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
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I
Образује се Комисија за продају путничког моторног возила Општинске управе Бачка Топола
усменим јавним надметањем (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
1. Дудаш Саша – за председника,
2. Фекете Илдико – за члана,
3. Фехер Јожеф – за члана.
III
Комисије се образује са задатком да спроведе поступак продаје усменим јавним надметањем,
путничког моторног возила Општинске управе Бачка Топола, марке DAEWOO LEGANZA, рег.
ознаке SU 906-85.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-8/2006-IV
Дана: 03.03.2006. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Председник општине
Баби Атила, с.р.

26.
На основу члана 101. Статута Општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», бр.
6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Председник Општине Бачка Топола дана 8. марта
2006. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИМ ДРУШТВИМА У
ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
I
Образује се Комисија за спровођење поступка расподеле средстава културним центрима и
културно-уметничким друштвима у општини Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија).
II
Образује се Комисија у саставу:
1. Члан Општинског већа Бачка Топола, задужен за ресор културе - за председника,
2. Директор «Дома културе Општине Бачка Топола», - за члана,
3. Председник МКЦ «Кодаљ Золтан», Бачка Топола - за члана
4. Председник СКЦ «Вук Стефановић Караџић», Бачка Топола - за члана,
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5. Председник КУД «Ади Ендре», Стара Моравица - за члана,
6. Председник КУД «Пачир» Пачир – за члана,
7. Председник КУД «Братство», Бајша - за члана,
8. Председник КУД «Јожеф Атила», Гунарош - за члана,
9. Председник КУД «Граца Јанош», Ново Орахово - за члана,
10. Председник КУД «Петро Кузмјак», Ново Орахово - за члана,
11. Председник Омладинског дувачког оркестра, Стара Моравица - за члана.
III
Комисија спроводи поступак расподеле средстава сходно Правилнику о расподели средстава
културним центрима и културно-уметничким друштвима и даје предлог Председнику Општине
Бачка Топола за расподелу средстава културним центрима и културно-уметничким друштвима у
Општини Бачка Топола.

IV
Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу оштине Бачка Топола».
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-9/06-I
Дана: 8. 03. 2006.
Бачка Топола

Председник Општине
Баби Атила с.р.,

27.
На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 24. Статута Месне заједнице Пачир Савет Месне заједнице
Пачир на седници одржаној дана 09. марта 2006. године утврдио је да су грађани Месне заједнице
Пачир, у оквиру поступка личног изјашњавања, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР ЗА
ПЕРИОД ОД 01.04.2006.-31.12.2010.ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице Пачир у новцу за период од 01.04.2006.
– 31.12.2010. године.
Члан 2.
Укупна средства самодоприноса утврђују се у висини од 14.250.000,00 динара на бази цена
из децембра 2005. године.
Члан 3.
Средства самодоприноса употребиће се за следеће намене:
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1. Изградња и одржавање путева-тротоара и јавних површина
2. Улична расвета и одржавање
3. Изградња и одржавање зграда од општег интереса
4. Дотација цивилним и спортским организацијама
5. Интервентне мере
6. Реконструкција и одржавање водовода
7. Техничко осавремењавање и опремање
8. Помоћ верским заједницама
9. Екологија и сметлиште
УКУПНО:

%
20
20
20
20
5
5
5
3
2

2. szám
дин.
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
712.500,00
712.500,00
712.500,00
427.500,00
285.000,00
14.250.000,00

Члан 4.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Пачир и грађани који имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Пачир, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 5.
Основица за утврђивање самодоприноса за обвезнике из члана 4. ове одлуке је:
1 – нето зарада запослених по стопи од
3%
2 – приход од вршења самосталне делатности
6%
3 – приход од пољопривреде
10%
4 – вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу са законом који уређује
порез на имовину.
5 – пензионери који самовољно потпишу по стопи од
2%.
Члан 6.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и остало што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 8.
Новчана средства која се прикупљају на основу ове Одлуке уплаћују се на рачун Месне
заједнице Пачир.
Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству.
Члан 9.
Савет Месне заједнице доноси финансијски план за сваку годину.
Савет Месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским планом
мењати предрачунске вредности појединих ставки из члана 3. ове Одлуке.
Члан 10.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су
председник Савета и председник Извршног одбора Месне заједнице.
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Члан 11.
Савет Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору
грађана једном годишње.
Члан 12.
Средства која се остваре из самодоприноса изнад планираних, утрошиће се на основу Одлуке
Савета Месне заједнице у оквиру програма, из члана 3. ове Одлуке.
Члан 13.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за период од
01.04.2006. – 31.12.2010. године, донели су пунолетни грађани личним изјашњавањем уз потпис, у
периоду од 05 - 28. фебруара 2006. године.
Члан 14.
Ова Одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од
01.04.2006. године.
САВЕТ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР
Број: 32/06
Дана: 09.03.2006. год.
Пачир

Председник Савета
Месне заједнице Пачир
Мр. Сомбати Золтан с.р.,

28.
На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 22. Статута Месне заједнице Горња Рогатица,Савет Месне
заједнице Горња Рогатица, на седници одржаној дана 2. марта 2006. године утврдио је да су грађани
Месне заједнице Горња Рогатица, у оквиру поступка личног изјашњавања, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГОРЊА РОГАТИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2006.-31.12.2010.ГОДИНЕ
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Горња Рогатица уводи се Месни самодопринос за период од 01.04.2006. године до
31.12.2010. године на примања грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Горња Рогатица.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу и радном доприносу.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за задовољавање потреба у Месној заједници Горња Рогатица у
износу од 650.000,00 динара.
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Члан 5.
Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке намењена су за следеће намене:
Одржавање, замену и изградњу нових капацитета за снабдевање са водом
Изградња санитарног чвора у Дому културе
Одржавање објеката Месне заједнице
Одржавање и изградњу путева и тротоара унутар села
Адаптација дома културе (лакирање паркета, кречење, фарбање, ...)
Спорт и култура
Трошкови функционисања Месне заједнице
Трошак градње кухиње у дому културе.
Члан 6.
Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне
заједнице Горња Рогатица и грађани који остварују приход од имовине – имовинског права на
подручју Месне заједнице Горња Рогатица.
Члан 7.
Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке.
3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторских права и
техничких унапређења
1% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер
10% на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност
3% на приход од вршења самосталне делатности.
Члан 8.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењује одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним
путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса
сходно ће се примењивати према пропису који важе за порезе и доприносе грађана.
Члан 10.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну код Службе за платни промет и
надзор у Бачкој Тополи. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши Републичка
управа јавних прихода.
Члан 11.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од
опорезивања.
Члан 12.
Обвезници самодоприноса за радни допринос сопственим радом уплаћују 3% од месечног
просека исплаћених зарада по раднику из радног односа у претходном месецу на подручју општине
Бачка Топола.
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Члан 13.
Обвезници самодоприноса који обавезу о раду испуњавају плаћањем накнаде исту су дужни
уплатити најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавештења.
Члан 14.
Средства самодоприноса у новцу и у радном доприносу користиће се на основу годишњег
плана који доноси савет Месне заједнице.
Члан 15.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка Месног самодоприноса
су Председник савета Месне заједнице и његови заменици.
Члан 16.
Савет Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса збору
грађана у свакој години.
Члан 17.
Неутрошена средства самодоприноса на дан 01.01.2006. године и средства која се остваре из
месног самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава, утрошиће се на основу одлуке
Савета Месне заједнице.
Члан 18.
На питања која нису регулисана овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004).
Члан 19.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Горња Рогатица за период од
01.04.2006. – 31.12.2010. године донели су пунолетни грађани личним изјашњавањем уз потпис, у
периоду од 17-28.фебруара 2006. године.
Члан 20.
Ова Одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од
01.04.2006. године.
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГОРЊА РОГАТИЦА
Дел.бр.: 7/2006
Дана: 02.03.2006.
Горња Рогатица

Председник
Савета месне заједнице
Горња Рогатица
Драговић Градимир с.р.,
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Решење о именовању чланова Комисије за продају путничког моторног возила
усменим јавним надметањем

37

26
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2006. годину
износи 8.100,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

