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11. 
 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 27. фебруара 2001. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

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. 
 

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 
такуће године писмени извештај о свом раду и о финансијском пословању за протеклу годину. 
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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 заједница 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. 
 

 Иницијативу за образовање, спајање или укидање месне заједнице могу дати најмање 50 
грађана у насељу које броји мање од 1000 становника, 100 грађана у насељу које броји до 5000 
грађана, и најмање 300 грађана у насељу које броји више од 5000 становника. 
 Иницијатива мора да садржи следеће податке: 
 - својеручно потписан списак грађана са неопходним личним подацима, који иницирају 
оснивање, спајање или укидање месне заједнице, 

- подручје месне заједнице и број становника подручја, 
- 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 координацију рада 
месних заједница коју именује Иzвршни одбор Скупштине општине Бачка Топола и даје предлог 
Скупштини општине. 
 

Члан 11. 
 

 Уколико Скупштина општине потврди иницијативу грађана по предлогу Комисије за 
координацију 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, 

- евентуалне разлоге спајања или укидања месне заједнице. 
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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. 
 

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 орган. 
 Начин избора и делокруг рада као и овлашћења извршног органа Савета месне заједнице 
утврђује се Статутом месне заједнице. 
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 Чланови извршног органа Савета месне заједнице истовремено могу бити и чланови Савета 
месне заједнице. 
 Избор за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине, у 
складу са Статутом месне заједнице. 
 

Члан 18. 
 

 За чланове Савета месне заједнице могу бити предложена лица која имају пребивалишта на 
територији месне заједнице. 
 Кандидате за члана Савета месне заједнице могу предложити само грађани месне заједнице. 
 Члана Савета месне заједнице не могу делегирати правна лица. 
 

Члан 19. 
 

 Право да бира члана Савета месне заједнице има грађанин Републике Србије који је 
Југословенски држављанин, који је навршио 18 година живота, пословно је способан и има 
пребивалиште на подручју месне заједнице. 
 Сваки бирач може само једанпут да гласа. 
 

Члан 20. 
 

 Начин и поступак спровођења избора чланова Савета месне заједнице уређује се Статутом 
Месне заједнице. 
 Избор чланова Савета месних заједница спроводи изборна комисија месних заједница коју 
именује Савет месне заједнице. 
 

Члан 21. 
 

 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. 

 
Члан 22. 

 
 Председник и потпредседник Савета месне заједнице бира се на првој седници Савета месне 
заједнице тајним гласањем већином гласова укупног броја Савета месне заједнице. 
 Предлог за избор председника и потпредседника даје најмање једна трећина Савета месне 
заједнице. 
 

Члан 23. 
 

 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, 
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- врши и друге послове у складу са статутом месне заједнице. 
Потпредседник замењује председника у његовој одсутности. 

 
IV  ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 24. 

 
 Средства потребна за извршавање послова месних заједница образују се од: 

- средства која грађани обезбеђују самодоприносом или на други начин, 
- 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 својим плановима и 

програмима развоја месне заједнице односно Општине, 
- средства предвиђена у буџету општине, 
- поклони и друга средства. 

 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 

 Месне заједнице дужне су да своје Статуте усагласе са овом Одлуком у року од шесдесет 
дана од дана ступања на снагу. 
 

Члан 26. 
 

 Након доношења Статута свих месних заједница на територоји 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 27. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању месних 

заједница («Сслужбени лист општине Бачка Топола» бр. 1/2000) 
 

 
Члан 28. 

 
 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: 27. 02. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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12. 
 
 На основу члана 25. став 1. тачке 2. подтачке 3. Закона о јавним приходима и јавним 
расходима (Сл.гласник РС, бр. 76/91, 18/93, 67/93, 45/94 и 42/98), члана 51. став 1. тачке 1. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 49/99) и члана 54. Статута општине Бачка Топола (Сл. 
лист општине Бачка Топола бр. 4/2000 и пречишћени текст) Скупштина општине Бачка Топола на 
седници одржаној дана 27. фебруара 2001. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђују се општинске административне таксе општине Бачка Топола (у 
даљем тексту: таксе) физичким и правним лицима, које се наплаћују у поступку пред Општинском 
управом. 
 

Члан 2. 
 

 Општинским административним таксама подложни списи и радње, као и висина таксе се 
утврђују тарифом која је саставни део ове Одлуке. 
 Административна такса се плаћа у тренутку настанка обавеза плаћања такса ако за поједине 
случајеве није другачије прописано и то: 

- за поднеске у тренутку подношења поднесака, 
- за захтеве дате на записник, када се записник састави,  
- за решење – дозволе и друге исправе у тренутку подношења захтева за њихово издавање, 
- за радње које треба обавити у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

 
Члан 3. 

 
 У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена мора се навести износ и тарифни број 
по коме је такса плаћена. 
 Ако је лице ослобођено од плаћања таксе мора се у издатом документу назначити да такса 
није плаћена у основ по којем је ослобођено од плаћања. 
 

Члан 4. 
 

 Од плаћања такси ослобађају се правна лица из члана 16. Закона о административним 
таксама и списи и радње из члана 18. истог Закона. 
 

Члан 5. 
 

 Такса се плаћа у корист буџета Скупштине општине Бачка Топола број 
45200-840-206-31616. 

Члан 6. 
 

 Такса наплаћена на основу ове Одлуке користиће се за покривање трошкова Општинске 
управе Бачка Топола. 
 

Члан 7. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за услуге које врши 
општинска управа Бачка Топола (Сл. лист општине Бачка Топола, бр. 4/94), са свим њеним 
изменама и допунама. 
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Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 434-1/2001-I Председник 
Дана: 27. 02. 2001.г. Скупштине општине  
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 
 

Т А Р И Ф А 
О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 Тарифни број 1.  
   

1. За усмену молбу, захтев и други поднесак ако овом тарифом није 
другачије прописано 

 
15,00 дин. 

 2. За састављање писмене молбе, захтева, изјаве, пуномоћи, предлога, 
пријаве и других поднесака (обрасци и сл.) ако овом тарифом није 
другачије прописано 

 
 

50,00 дин. 
3. За попуњавање образаца за иностранство (вишејезичних и гарантна 

писма и визе), уговора о купопродаји моторних возила и других 
образаца по захтеву странке 

 
 

50,00 дин. 
   
 Тарифни број 2.  
   

1. За сва решења која доноси Оопштинска управа ако овом тарифом 
није другачије прописано 

 
80,00 дин. 

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

 
 

800,00 дин. 
   
 Тарифни број 3.  
   

1. За уверење и потврде које издаје Општинска управа ако овом тар. 
није другачије прописано 

 
50,00 дин. 

2. За оверу података у обрасцу «захтев за издавање личне карте» 40,00 дин. 
   
 Тарифни број 4.  
   

1. За оверу потписа, преписа или аутентичности рукописа и 
фотокопије 

 
40,00 дин. 

2.  За сачињавање преписа исправе по захтеву странке по једној 
страни 

 
40,00 дин. 

 - за сваку наредну страницу 10,00 дин. 
3. За оверу пуномоћи по једној страни 40,00 дин. 
 - За сваку наредну страну 10,00 дин. 

4. За оверу уговора о купопродаји моторних возила чија је вредност:  
 - до 10.000 динара вредности 150,00 дин. 
 - од 10.000 до 50.000 дин. 250,00 дин. 
 преко 50.000 дин. 500,00 дин. 
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 Тарифни број 5.  
   

1. За издавање акта о условима за уређење простора  
 - за индивидуалну изградњу 200,00 дин. 
 - за инвестиционе објекте 400,00 дин. 
   
 Тарифни број 6.  
   

1. За акта којима се одлучује о захтеву за изградњу, реконструкцију и 
адаптацију објекта 

 

 - за помоћне објекте 100,00 дин. 
 - за викенд куће 150,00 дин. 
 - за привремене објекте дужег карактера 100,00 дин. 
 - за извођење припремних радова 200,00 дин. 
 - за индивидуалну изградњу 100,00 дин. 
 - за инсталације 100,00 дин. 
 - за бушење бунара 200,00 дин. 
 - за привредне објекте 400,00 дин. 
 - за рушење објекта 100,00 дин. 
   
 Тарифни број 7.  
   

1.  За легализацију изграђених објеката  
 - за објекте физичких лица 1.000,00 дин. 
 - за објекте правних лица 3.000,00 дин. 
   
 Тарифни број 8.  
   

1. Технички преглед индивидуалних објеката 300,00 дин. 
2. Технички преглед инвестиционих објеката 600,00 дин. 
3. Технички преглед електричне инсталације 200,00 дин. 
4. Преглед возила 200,00 дин. 
5. Комисијски преглед објеката ради издавања записника о степену 

изграђености објеката 
 

300,00 дин. 
 (Напомена: Уз таксу из тачке 5. овог тар. броја плаћа се додатних 

0,2% од вредности објекта) 
 

   
 Тарифни број 9.  
   
 За издавање урбанистичке дозволе  

1. За реконструкцију, доградњу у објекта и изградњу мањих помоћних 
објеката (гараже, шупе, колибе и др.) 

 
100,00 дин. 

2. За монтажне објекте (бараке, киосци и др.) 200,00 дин. 
3. За заузимање јавних површине постављањем објеката привременог 

карактера (тезге, столови, апарати за сладолед и кокице и др.) 
 

100,00 дин. 
   
 Тарифни број 10.  
   
 За акта којима се одлучује по захтеву за:  

1. Одређивање кућног броја 80,00 дин. 
2. Заузимање јавне површине ради држања грађевинског материјала 80,00 дин. 
3. Одобрење за раскопавање јавне површине 80,00 дин. 
4. Издавање одобрења за вађење и кресање стабала 80,00 дин. 
5. Издавање одобрења за продужење радног времена угоститељских 

објеката 
 

80,00 дин. 
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 Тарифни број 11.  
   

1. За излазак на лице места комисије или другог надлежног органа 
Општинске управе по захтеву странке на подручју општине 

 
200,00 дин. 

 (Напомена: Трошкови комисије се наплаћују по посебном 
трошковнику) 

 

2. За процену прометне вредности некретнине од 0,2% од процењене 
вредности некретнине 

 

   
 Тарифни број 12.  
   

1. За доношење акта о регулисању обавеза због промена намене 
пољопривредног земљишта 

 
1.000,00 дин. 

   
 Тарифни број 13.  
   
 За доношење аката:  

1. О упису односно брисању радње из Регистра за обављање свих 
делатности 

 
300,00 дин. 

2. За сваку измену решења о обављању самосталне делатности 300,00 дин. 
3. О проширењу делатности, привремене одјаве, промене седишта 

радње и наставак након привремене одјаве 
 

300,00 дин. 
4. За издавање дупликата о упису и брисању радњи из Регистра свих 

делатности 
 

100,00 дин. 
   
 Тарифни број 14.  
   

1. За издавање интернационалних извода из Матичних књига 500,00 дин. 
2. За издавање уверења о слободном брачном стању за иностранство 500,00 дин. 
3. За излазак ван службених просторија ради закључивања брака од 

стране матичара 
 

1.000,00 дин. 
 - у случају где се ради о старим и болесним лиц. 100,00 дин. 
   
 Тарифни број 15.  
   

1. За издавање уверења и потврда по члану 161. ЗУП-а 100,00 дин. 
2. За оверу реда вожње на линијском саобраћају (у локалном 

саобраћају) 
 

100,00 дин. 
3. За опомену којом се обвезник позива да плати дужну таксу 100,00 дин. 

 
13. 
 
 На основу члан 62. став 1. Закона о заштити животне средине («Сл. гласник РС», бр. 66/91, 
83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95) и члана 29. тачка 32. Статута Општине Бачка Топола бр. 4/2000 и 
5/2000), Скупштина општине Бачка Топола је на седници одржаној 27. фебруара 2001. године 
донела је 

О Д Л У К У 
 

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ  
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком се одређују зоне насеља, зоне одмора и рекреације и зоне индустрије на 
територији општине Бачка Топола и прописују мере за заштиту од буке. 
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Члан 2. 
 

 Буком у смислу ове одлуке сматра се свака звучна појава која потиче из извора буке и која 
прелази дозвољени ниво буке, у средини у којој човек борави, прописан Правилником о 
дозвољеном нивоу буке у животној средини («Сл. гласник РС», број 54/92). 

 
Члан 3. 

 
 У складу са Генералним планом Бачке Тополе и урбанистичким планом насеља Стара 
Моравиц и Урбанистичким планом насеља Бајша и Урбанистичким планом насеља Криваја, град 
Бачка Топола и насеља Стара Моравица, Бајша и Криваја разврставају се у смислу ове Одлуке у 
следеће зоне: 
 
ЗОНА НАСЕЉА 
ЗОНА ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ 
ЗОНА ИНДУСТРИЈЕ (радна зона). 

 
Члан 4. 

 
 Зоне из члана 3 ове одлуке у ствари представљају зоне из наведених урбанистичких планова 
(План намене површина са описом). 

 
Члан 5. 

 
 Зоне насеља, зоне одмора и рекреације и зоне индустрије на подручју других насељених 
места на територији општине Бачка Топола, у смислу ове одлуке су зоне утврђене Просторним 
планом Општине бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», бр. 12/82). 

 
Члан 6. 

 
 Највиши дозвољени ниво буке у зонама из члана 3., 4., и 5. утврђен је у табели 1. 
 Забрањено је користити сваки извор буке, чији ниво буке измерен у зонама из табеле, 
прелази вредност максимално дозвољених нивоа. 
Таб. 1. ЈУС  В Ј6 205 
Зона Намена простора Највиши дозвољени ниво спољне 

буке LA eq : dB 
    
1. Подручја за одмор, рекреацију, болничке зоне 

и одмаралишта, културно-историјски 
локалитети и велики паркови 

 
 

50 

 
 

40 
2. Туристичка подручја, мала сеоска насеља, 

кампови и школске зоне 
 

50 
 

40 
3. Чисто стамбено подручја 55 45 
4. Пословно-стамбена подручја, трговачко 

стамбена подручја и дечја игралишта 
 

60 
 

50 
5. Градски центар, занатско-трговачка 

административно-управна зона са становима, 
зона дуж ауто путева, магистралних и 
градских саобраћајница 

 
 
 

60 

 
 
 

55 
6. Индустријска, складишна и сервисна подручја 

и транспортни термилани без стамбених 
зграда 

На граници ове зоне, бука не сме 
прелазити дозвољене нивое у зони са 
којем се граничи 

 
 Даном у смислу ове одлуке сматра се време од 6,00 до 22,00 ч. а ноћ од 22,00 до 6,00 ч. 
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Члан 7. 

 
 Мерење буке вршиће стручна организација овлашћена од Министарства заштите животне 
средине, у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини. 
 У зонама насеља и зонама одмора и рекреације бука се мери, по правилу, једном месечно а у 
индустријским зонама два пута годишње. 
 Mерење  буке вршиће овлашћена стручна организација на основу уговора који сакључује са 
Извршним одбором СО Бачка Топола. 
 Уговором из претходног става утврђује се број мерних места, време мерења и друга питања 
од значаја за мерење буке. 
 

Члан 8. 
 

 Захтев за контролу нивоа буке може поднети свако приватно и правно лице. 
 Трошкове мерења буке сноси ималац извора, уколико исто прелази ниво прописан овом 
Одлуком, а уколико је ниво у дозвољеним границама трошкови мерења буке падају на терет 
подносиоца захтева. 
 

Члан 9. 
 

 Извори буке се могу стављати у промет ако имају исправу са подацима о нивоу буке при 
прописаним условима коришћења. 
 Извори буке који се уграђују у зграде и постројења и уређаја за обављање привредних 
делатности који представљају самосталну целину морају имати поред исправке из става 1. и 
писмено упутство о мерама за заштиту од буке. Извори буке морају се одржавати тако да бука не 
прелази  дозвољени ниво буке из члана 6. 
 Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у 
случају елементарне и друге непогоде и отклањање кварова који би могли изазвати веће 
материјалне штете, али само за време док те околности постоје, о чему је корисник дужан да одмах 
обавести општинског инспектора за заштиту животне средине. 
 

Члан 10. 
 

 На основу захтева правних приватних лица Оделење за комуналне делатности Општине 
Бачка Топола може да изда дозволу за прекорачење граничне вредности утврђене у члану 6. 
 Ова дозвола гласи на одређено време и делатност (за време трајања свадби и других 
приредби, те грађевинских радова и одржавање). 
 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан 11. 
 

 Инспекцијски надзор спровођењем ове одлуке и применом мера заштите од буке, у 
стамбеним занатских и комуналним објектима врши Општинска инспекција за заштиту животне 
средине.  

Контрола других врста нарушавања јавног реда и мира спада у надлежност Органа 
унутрашњих послова. 

Члан 12. 
 

 У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, инспектор за заштиту животне 
средине овлашћен је и дужан да утврђује да ли: 
 1. се у промету налази извор буке без прописане исправе са подацими о нивоу буке при 
прописаним условима коришћења и одржавања, 
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 2. извор буке из члана 9. став 2. поред прописане исправе поседују и писмено упутство о 
мерама за заштиту од буке. 
 3. извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописане нивое. 
 4. се врши  прописана мерења нивоа буке. 
 У вршењу послова из става 1. овог члана инспектор је дужан да: 
 1. Забрани промет односно коришћење извора буке док се не отклоне утврђени недостаци 
(став 1. тачка 1.) 
 2. Нареди извршавање прописаних обавеза у одређеном року (став 1., тачка 2., 3. и 4.). 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

 Новчаном казном  од 2.000,00 до 100.000,00  динара казниће се за привредни преступ 
предузеће или друго правно лице, ако 

1. стави у промет извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке при 
прописаним условима коришћења и одржавања, 

2. не одреди да извор буке поред прописане услове поседује и писмено упуство о мерама 
за заштуту од буке. 

3. извор буке одржава тако да бука прелази дозвољени ниво прописан чланом 6. ове 
одлуке. 

4. не поступи по налогу општинског инспектора за заштиту животне средине. 
За прекршај из става 1. тачка 1., 2., 3. и 4. овог члана казниће се: 
1. Одговорно лице у правном лицу новчаном казном од најмање 100,00 до 5.000,00 динара. 
2. Приватни предузетник новчаном казном у износу од 1.000,00 до 50.000,00 динара. 
3. Грађанин новчаном казном од 100,00 до 5.000,00 динара. 

 
Члан 14. 

 
 Новчаном казном  од 2.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако 

1. Не омогући овлашћеној организацији мерење буке, 
2. Не поступи по налогу општинског инсептора за заштиту животне средине. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 100,00 до 5.000,00 дин. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се приватни предузетних новчаном казном од 

1.000,00 до 50.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 100,00 до 

5.000,00 динара. 
 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 501-9/2000-I Председник 
Дана: 27. 02. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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14. 
 
 На основу члана 10. Закона о рачуноводству («Службени лист СРЈ», број 46/96 и 74/99) и 
члана 52. Закона о јавним приходима и јавним расходима («Службени гласник РС», број 76/91, 
18/93, 37/93, 67/93, 45/94 и 42/98),  Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 27. 
фебруара 2001. године, донела је 
 

 О Д Л У К У 
 

О ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
ЗА 2000. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 На основу годишњег рачуна буџета општине Бачка Топола, утврђени приходи и расходи за 
2000. годину су следећи: 
 
1. ПРИХОДИ 
 
- укупан износ предвиђених прихода 44.320.000,00 
- укупан износ остварених прихода 40.380.229,41 
 
2. РАСХОДИ 
 
- укупан износ предвиђених расхода 44.320.000,00 
- укупан износ извршених расхода 40.130.993,65 
 
3. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА       249.235,76 

 
Члан 2. 

 
 Вишак прихода над расходима у износу од 249.235,76 динара распоређује се у буџет за 
2001. годину. 

Члан 3. 
 

 Укупан износ извршених расхода из члана 1. садржи и издвајање у сталну резерву буџета у 
износу од 172.700,27 динара. 
 Стање сталне резерве буџета по годишњем рачуну за 2000. годину износи 614.213,84 
динара. 
 

^lan 4. 
 

 Годишњи рачун буџета за 2000. годину доставља се НБЈ – Заводу за обрачун плаћања, 
филијала Бачка Топола, на прописаним обрасцима који чине саставни део овог предлога 

 
Члан 5. 

 
 Ова Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА Предсендик 
Број: 400-3/2001-II Скупштине општине 
Дана: 27. 02. 2001.г. Баби Атила с.р., 
Бачка Топола 
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15. 
 
 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 општина Бачка Топола, на седници одржаној дана 27. фебруара 
2001. године утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ГОРЊА РОГАТИЦА ЗА ПЕРИОД 2001-2005. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Горња Рогатица а у складу са планом развоја Месне заједнице Горња Рогатица 
установљава се месни самодопринос за период од 01. 04. 2001. године до 31. марта 2005. године на 
примања и рад 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. 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана 4. предлога одлуке намењена су за следеће намене: 
- одржавање, замену и изградњу нових капацитета за снабдевање са водом, 
- изградња кухиње и санитарног чвора у склопу Дома културе, 
- одржавање објеката Месне заједнице, 
- одржавање и изградњу путева и тротоара унутар села и гробља, 
- спорт и култура 
- трошкови функционисања Месне заједнице. 

 
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, као и 
друге приходе 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 приходе од имовине, патенте, ауторских права и техничких 
унапређења, 
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- 2% на пензију остварену у земљи и иностранству, 
- 10% на доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност, 
- 3% на приход од вршења самосталне делатности. 

 
Члан 8. 

 
Самодопринос се не уводи на примања која имају олакшице и ослобођења према одредбама 

закона о порезу на доходак грађана. 
 

Члан 9. 
 

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

Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса на пензије врши фонд пензијског осигурања 
исплатиоц пензије при свакој исплати пензије. 

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

Члан 10. 
 

Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 
путем. 

У погледу принудне наплате, камате, трошкова, повраћаја и других питања наплате 
самодоприноса сходно ће се примењивати прописи који важе за доприносе и порезе грађана. 

 
Члан 11. 

 
Новчана средства месног 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 12. 

 
Обвезници самодоприноса у раду су: 
- сопственим радом мушка лица од 18 до 65 година старости. 

 
Члан 13. 

 
 Од обавезе самодоприноса у радном доприносу ослобађају се инвалиди и здравствено 
неспособни грађани. Неспособност за рад доказује се уверењем здравствене установе. 

 
Члан 14. 

 
 Обвезници самодоприноса у радном доприносу, три дана годишње, обвезник може 
исплатити и у новцу (накнада). 
 Накнада се утврђује у висини: 

- за радни допринос сопственим радом за сваки радни час 0,75% од месечног просека 
исплаћених зарада по раднику из радног односа у претходном месецу на подручју општине Бачка 
Топола. 

Члан 15. 
 

 Обвезници самодоприноса који обавезу у раду испуњавају плаћањем накнаде исту су дужни 
уплатити најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавештења. 
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 У случају да обвезник не удовољи обавези из става 1. овог члана наплата ће се извршити 
принудним путем. 

Члан 16. 
 
 Средства самодоприноса у новцу и у радном доприносу користиће се на основу годишњег 
плана који доноси Извршни одбор Месне заједнице. 

 
Члан 17. 

 
 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка месног самодоприноса 
су председник Извршног одбора Месне заједнице и његови заменици. 
 

Члан 18. 
 

 Извршни одбор Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног 
самодоприноса зборовима грађана у свакој години. 
 

Члан 19. 
 

 Неутрошена средства самодоприноса на дан 01. 04. 2001. године и средства која се остваре 
из месног самодоприноса који је уведен изнад планираних средстава, утрошиће се на основу 
Одлуке Извршног одбора Месне заједнице. 
 

Члан 20. 
 
 На питања која нису регулисана предлогом ове одлуке примењиваће се одредбе Закона о 
локалној самоуправи. 

 
Члан 21. 

 
 О прихватању овог предлога одлуке грађани ће се изјашњавати давањем писмене изјаве 
непосредно. 

Члан 22. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА  
Број: 016-2/2001-I Председник 
Дана: 27. 02. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
16. 
 
 На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка 
Тпола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу члана 17. Одлуке о 
општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 6/94 и 2/95), на предлог 
секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ САВЕТНИКА СЕРЕТАРА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА – 
НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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I 
 

 ЈОВАНОВИЋ КСЕНИЈА, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи Бачка 
Топола разрешава се дужности саветника секретара за послове финансија – начелника Оделења за 
финансије. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  Председник 
БАЧКА ТОПОЛА         Извршног одбора 
Број: 02-45/2000-I Дудаш Александар с.р., 
Дана: 14. 11. 2000. године  
Бачка Топола 
 
 

17.  
 На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка 
Тпола («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу члана 17. 
Одлуке о општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 6/94 и 2/95), 
сходно одредбама Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи Бачка Топола, 
на предлог секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине општине Бачка 
Топола доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ САВЕТНИКА СЕРЕТАРА ЗА ПОСЛОВЕ 
ФИНАНСИЈА – НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 
I 
 

 ЧАБАИ ВАЛЕРИЈА, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи Бачка 
Топола почев од 15. новембра 2000. године поставља се за вршиоца дужности саветника секретара 
за послове финансија – начелника Оделења за финансије. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  Председник 
БАЧКА ТОПОЛА         Извршног одбора 
Број: 02-46/2000- I Дудаш Александар с.р., 
Дана: 14. 11. 2000. године  
Бачка Топола 
  
18. 
 
 На основу члана 5. Закона о избеглицама  («Сл. гласник РС», број 18/92) и члана 12. Одлуке 
о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 
8/92, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на својој седници одржаној 
дана 20. 02. 2001. године донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

 
I 
 

 ВУЧИЋ МИЛУТ, повереник за избеглице постављен од стране Извршног одбора 
Скупштине општине Бачка Топола Решењем бр. 02-13/96-I од 16.05.1996. године, разрешава се 
функције повереника од 1. марта 2001. године. 
  

II 
 

 Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА                Председник 
Број: 02-11/2001-I Извршног одбора 
Дана: 20. 02. 2001. г. Дудаш Александар с.р., 
Бачка Топола 
 
 
19. 
 На основу члана 5. Закона о избеглицама  («Сл. гласник РС», број 18/92) и члана 12. Одлуке 
о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 
8/92, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на својој седници одржаној 
дана 20. 02. 2001. године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
I 
 

 ХОЛОВИЋ ГАБОР, виши стручни сарадник у области борачко-инвалидске заштите 
поставља се за повереника за избеглице почев од 1. марта 2001. године. 
  

 
II 
 

 Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА                Председник 
Број: 02-12/2001-I Извршног одбора 
Дана: 20. 02. 2001. г. Дудаш Александар с.р., 
Бачка Топола 
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Издавач: Служба за скупштинске, правне и опште послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 
715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2001. годину 
износи 2.910,00 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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