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39. 
 
 На основу члана 4. став 2. Закона о порезу на фонд зарада («Службени гласник РС», бр. 
27/2001) и члана 29. статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 
4/2000 – Пречишћени текст и 5/2000) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 
31. маја  2001. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
 Порез на фонд зарада на територији општине Бачка Топола утврђује се по стопи од 3,5%. 
 

Члан 2. 
 

 Средства по основу пореза на фонд зарада су приход буџета Општине Бачка Топола.  
Део остварених средстава из претходног става овог члана по стопи од 0,3% усмеравају се за 

солидарну стамбену изградњу, a преостали део за намене предвиђене Одлуком о буџету општине 
Бачка Топола за 2001. годину.  
 

Члан 3. 
 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за коришћење 
комуналних добара од општег интереса («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2001). 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Бачка Топола», а примењиваће се од 01. 06. 2001. године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 352-8/2001-I Председник 
Дана:  31. 05. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
40. 
 На основу члана 2. и 8. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 16/97 и 
42/98) и члана 29. Статута општине Бачка Топола  («Службени лист општине Бачка Топола», број 
4/2000 u 5/2000) Скупштина општине Бачка Топола на својој седници од 31. маја 2001. године 
донела је 

О Д Л У К У 
 

О ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У НАСЕЉИМА 
 ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
 Одвођење атмосферских и површинских вода са јавних површина сматра се за комуналну 
делатност од општег интереса и има задатак сачување живота грађана, непокретности и других 
услова живота и рада на подручју општине Бачка Топола. 
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Члан 2. 

 
Овом  Одлуком уређује се: 
- начин изградње атмосферских канализација 
- начин одржавања атмосферских канализација 
- начин управљања атмосферским канализацијама. 

 
Члан 3. 

 
 Оборинском канализацијом се сматра комунални објекат, који има задатак сакупљање и 
уклањање атмосферских и површинских вода са јавних површина унутар грађевинског реона 
појединих насеља, до тачке прикључења на каналску мрежу ван насељеног места којом каналском 
мрежом управља водопривредна организација ДТД Криваја Бачка Топола. 
 

Члан 4. 
 

 Оборинска канализација се састоји од: 
 - секундарних и сабирних уличних јаркова; 
 - подземних секундарних и сабирних цевовода; 
 - решетки; 
 - сливника; 
 - хватача муља; 
 - пропуста; 
 - дренажа; 
 - ревизионих силаза; 
 - и других објеката који су у функцији уклањања површинских вода. 
 

Члан 5. 
 

 Изградња оборинске канализације врши се само на основу претходно израђене 
инвестиционо-техничке документације и прибављене грађевинске дозволе, уз сагласности и надзор 
Јавног предузећа «Комград» из Бачке Тополе 
 

Члан 6. 
 

 Управљање оборинском канализацијом на територији насељеног места Бачка Топола врши 
Јавно предузеће «Комград» из Бачке Тополе. 

Управљање оборисном канализацијом  на територији осталих насељених места општине 
врше Месне заједнице. 
 Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 
комуналне потрошње Бачка Топола дужно је на основу планова и програма ЈП «Комград» и 
Месних заједница сачинити годишњи план изградње оборинске канализације. 
 Јавно предузеће «Комград» и Месне заједнице дужне су сачинити годишњи план за 
одржавање оборинских канализација. 
 Планом за одржавање обавезно се морају предвидети радови на одржавању током године, 
минимум два пута (пролеће и јесен) а мимо тога и према потреби. За обављање радова на 
одржавању неопходно је припремити и финансијски план са свим изворима финансирања (месни 
самодопринос, накнада за коришћење грађевинског земљишта, комунални допринос и други 
извори). 
 Јавно предузеће и месне заједнице са територије општине Бачка Топола заједнички 
учествују у финансирању изградње оборинских канализација. 
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Члан 7. 

 
 Носиоци права коришћења градског грађевинског земљишта, власници земљишта у 
грађевинском подручју имају право да атмосферске воде са својих површина и зграда испуштају на 
јавне површине путем одговарајућих канала или олука, као и обавезу да те канале и олуке 
одржавају у чистом и исправном стању у циљу несметаног одвођења атмосферских вода. 
 

Члан 8. 
 

 Забрањује се свака радња и неовлашћена интервенција којом се оштећује изграђена 
оборинска канализација и тиме се спречава несметано отицање оборинских и површинских вода. 
 Комунални надзорници односно Месне заједнице дужне су да поднесу пријаву о лицу који 
оштећује оборинску канализацију комуналном инспектору општине Бачка Топола. 
 Трошкови враћања оборинске канализације у првобитно стање падају на терет лица које је 
вршило оштећење. 
 

Члан 9. 
 

 Забрањено је да се на површини оборинске канализације одлаже грађевински материјал, 
смеће, ђубриво, засади жбуње, дрвеће, упушта отпадна вода и све друге радње који би ометали 
несметано одвођење оборинских и површинских вода. 
 

Члан 10. 
 

 У изузетним случајевима оборинска канализација се може изградити преко туђе 
непокретности (грађевинско земљиште, башта) с тим да се власнику не учини штета а власник је 
дужан омогућити несметано функционисање дела оборинске канализације која пролази преко 
његове непокретности. 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

 Новчаном казном у износу од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара казниће се за прекршај 
Јавно предузеће, предузеће или друго правно лице ако: 

- не сачини годишњи план изградње и одржавања и друго према члану 6. Одлуке; 
- изгради оборинску канализацију без израђене инвестиционо-техничке документације и 
грађевинске дозволе (члан 5.); 

- оштети изграђену оборинску канализацију и тиме спречава несметано отицање воде 
(чл.8); 

- уличне канале  и олуке за одвођење атмосферских вода у уличне канале не одржава у 
чистом и исправном стању (члан 7.). 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном у износу од 100,00 до 5.000,00 динара. 
 

Члан 12. 
 

 Новчаном казном од 100,00 до 5.000,00 динара казниће се физичко лице ако: 
- оштећује изграђену оборинску канализацију и тиме спречава несметано отицање воде 

(чл.8); 
-  не одржава  уличне канале и олуке за одвођење атмосферских вода у уличне канале    

(члан 7.); 
- на површину оборинске канализације одлаже грађевински материјал, смеће, ђубриво, 

сади жбуње, дрвеће, упушта отпадну воду (члан 9.). 
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За прекршаје из овог члана, виши сарадник за инспекцијски надзор – комунални и  

инспектор може наплатити новчану казну за физичко лице на лицу места од 60,00 динара до 500,00 
динара. 
 

Члан 13. 
 

 О спровођењу ове Одлуке стара се општински орган управе надлежан за комуналне 
послове. 
 Наплаћене новчане казне уплаћују се на рачун општинског органа управе. 
 

Члан 14. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а чланови 5. и 6. примењују се од 1. јануара 2002. године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 352-6/2001-I Председник 
Дана: 31. 05. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
41. 
 
 На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник РС» бр. 44/95, 
16/97) и члана 29. статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола», бр. 4/2000 – 
Пречишћени тексти и 5/2000) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 31. маја 
2001. године, доноси 

О Д Л У К У  
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта («Сл. лист општине Б.Топола», 
бр. 1/2000), члан 10. се мења и гласи: 
 «Висина накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта из чл. 4., 5. и 6. ове 
Одлуке обрачунава се месечно по м2 бруто изграђеног стамбеног, пословног, помоћног и другог 
простора, неизграђеног земљишта. 
 
- стамбене зграде 
I зона – 0,56 дин. 
II зона – 0,52 дин. 
III зона – 0,48 дин. 
IV зона – 0,44 дин. 
 
- пословне зграде и просторије из области угоститељства, трговине, финансијске институције и 
заступништва 
 
I зона – 3,60 дин. 
II зона – 3,20 дин. 
III зона – 2,80 дин. 
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IV зона – 2,40 дин. 
 
- пословне зграде и просторије из области услужног занатства, без обзира у којој се категорији 
налази плаћају 3,20 дин. 
- пословне, управне и друге просторије у привреди и ванпривредним делатностима 
 
I зона – 3,60 дин. 
II зона – 3,20 дин.  
III зона – 2,80 дин. 
IV зона – 2,40 дин. 
 
киосци 
 
I зона – 18,00 дин. 
II зона – 16,00 дин. 
III зона – 14,00 дин. 
IV зона –12,00 дин. 
 
- гараже за смештај возила у згради и као посебан објекат 
 
I зона – 0,28 дин. 
II зона – 0,26 дин. 
III зона  - 0,24 дин. 
IV зона – 0,22 дин. 
 
- стоваришта 
 
I зона – 4,00 дин. 
II зона – 2,80 дин. 
III зона – 2,40 дин. 
IV зона – 2,00 дин. 
  
- за све остале објекат (подруми, летње кухиње, шупе, надстрешнице, плевње, штале и др.): 
 
I зона – 0,28 дин. 
II зона – 0,26 дин. 
III зона – 0,24 дин. 
IV зона – 0,22 дин. 
 
 За неизграђено земљиште накнада износи 0,02 динара по квадратном метру месечно (члан 7. 
став 4. Одлуке)». 

Члан 2. 
 

 У члану 17. Основне одлуке у ставу 1. , алинеја 5. брише се текст: «обвезник који је навршио 
65 односно 60 година живота».  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола»,  а примењује се од 1. јула 2001. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 418-1/2001-I Председник 
Дана: 31. 05. 2001. Скупштине општине 



Број 6. 31. 05.  2001. СТРАНА  81. OLDAL 2001.  05. 31.              6. szám 

  

Бачка Топола Баби Атила с.р., 
42. 
 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 2001. године 
утврдила је 

 П Р Е Д Л О Г    О Д Л У К Е 
 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ  
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ «КРИВАЈА»  ЗА ПЕРИОД  2001-2006. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Криваја а у складу са планом развоја Месне заједнице Криваја установљава се месни 
самодопринос за период од 01. 06. 2001. године до 31. 05. 2006. године на примања и рад грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Криваја. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу и радном доприносу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи за задовољавање потреба у Месној заједници Криваја у износу од 
2.450.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана 4. предлога одлуке намењена су за следеће намене: 
- Довршење гробља и ограде, стазе 
- Прилазни пут за гробље са расветом 
- Изградња путева у улицама са расветом 
- Адаптација зграде за друштвене просторије МЗ 
- Одржавање зелених површина 
- Одржавање постојеће водоводне мреже 
- Одржавање базена и тушеви на језеру 
- Спорт и култура 
- Трошкови функционисања Месне заједнице 
- Формирање месне пијаце. 

 
Члан 6. 

 
 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Криваја и грађани који остварују приход од имовине, имовинског права, као и друге 
приходе на подручју Месне заједнице Криваја. 
 

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 
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унапређења, 
 2% на пензију остварену у земљи и иностранству, 
 6% на доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност, 
 6% 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 
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уплатити најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавештења. 
 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. 
 

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 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: 439-3/2001-I Председник 
Дана: 31. 05.2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р. 
 
43. 
 Na osnovu odredaba ~lana 3. i 19. Zakona o za{titi od po`ara ("Slu`beni glasnik SRS", broj 37/88) 
i odredbi Pravilnika o sprovo|ewa posebnih mera za{tite od po`ara u poqoprivredi ("Slu`beni glasnik SRS", 
broj 27/84),  odredaba ~lana 38. stav 5. Statuta op{tine Ba~ka Topola ("Slu`beni list op{tine Ba~ka 
Topola", broj 4/2000 i 5/2000)  Skup{tina op{tine Ba~ka Topola  na sednici odr`anoj dana 31. маја 2001. 
godine doneo je slede}e 

R E [ E W E 
 

O OBRAZOVAWU  OP[TINSKOG [TABA ZA KOORDINACIJU 
@ETVENIK RADOVA, KAO I ZA[TITU OD PO@ARA  

U VREME @ETVE STRNIH USEVA RODA 2001.G. 
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I 
 

 Radi koordinacije `etvenih radova kao i za{tite strnih useva od po`ara u poqoprivrednim 
preduze}ima, zemqoradni~kim zadrugama na teritoriji op{tine Ba~ka Topola obrazuje se Op{tinski {tab 
za koordinaciju `etvenih radova, kao i za{titu od po`ara u vreme `etve strnih useva roda 2001. g. (u daqem 
tekstu: [tab). 
 

II 
 

 Za ~lanove {taba imenuju se: 
 

1. Duda{ Aleksandar, predsednik Izvr{nog odbora – za predsednika [taba 
2. Fermanovi} Borivoje, ~lan Ivvr{nog odbora Skup{tine op{tine zadu`en za poqoprivredu za 

zamenika predsednika 
3. Samarxi} Qubomir SUP Subotica  za ~lana 
4. Tra`ivuk Sava, SUP Subotica za ~lana 
5. Bo`ani} Milan, PP “Krivaja” za ~lana 
6. Dolmaгi} Musa, PP “Pobeda” za ~lana 
7. Deliba{i} Jovo, PTK “Panonija” za ~lana 
8. Mudrini} Mi{o, DD “Zobnatica” za ~lana 
9. Kuruc Tibor, PIK “Moravica”, za ~lana 
10. Mehe{kei Ki{ Jano{, ZZ “Moravica”, za ~lana 
11. Ki{juhas Jakim, DD”Orahovo” za ~lana 
12. Ka}anski Milorad, PP “Baj{a” za ~lana 
13. Despotovi} Jovo, DD “Do`a \er|” za ~lana 
14. Pevec Aleksandra, Inspektor za za{titu `ivotne sredine ` stru~ni saradnik za poslove poqoprivrede 

za ~lana 
15. ^oli} Desimir, DD “@itko” za ~lana 
16. Bulatovi} Radomir, DDOR “Novi Sad” za ~lana 
17. Petkovi} Milimir, PP “Wego{evo” za ~lana 
18. Babi Lajo{, ZZ “Ba~ka” za ~lana 
19. Vukosavqevi} @ivojin, Zavod za unapre|ewe poqoprivrede za ~lana 
20. ^ovi} Dane, DD “Agroba~ka” za ~lana. 

 
III 

 
 Zadatak i du`nosti [taba  su slede}e: 
 - da organizuje i koordinira `etvene radove na teritoriji op{tine Ba~ka Topola,  
 - da prikupqa podatke o `etvenim povr{inama, 
 - da sagledava ukupne sme{tajne kapacitete na teritoriji op{tine, 
 - da organizuje sprovo|ewe propisanih mera za{tite od po`ara , 

- da odredi i druge mere za{tite za podru~je Op{tine ako smatra da propisane mere nisu dovoqne, 
- da donese Plan za{tite od po`ara za vreme sazrevawa i `etve strnih useva, 
- da organizuje stalno de`urstvo u vatrogasnim jedinicama, 
- da organizuje osmatra~ku slu`bu na za to pogodnim mestima, 
- da organizuje poqo~uvarsku slu`bu na podru~jima gde se smatra da istu treba organizovati, 
- da organizuje slu`bu veze i obave{tewa, 
- da organizuje kontrolu sprovo|ewa propisanih i  nalo`enih mera za{tite od po`ara, 
- da nakon zavr{etka `etvenih radova izvr{i analizu rada [taba uspe{nosti  sprovo|ewa preventivnih 

mera i uo~enih propusta u radu. 
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IV 
 

Ovo Re{ewe }e se objaviti u "Slu`benom listu Op{tine Ba~ka Topola". 
 

 
SKUP[TINA OP[TINE 
BA^KA TOPOLA 
Broj:  02-27/2001-I Председник 
Dana:  31. 05. 2001. g. Скупштине општине 
Ba~ka Topola Баби Атила с.р., 
         
44. 
 На основу члана 29. статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола 
бр. 4/2000 – Пречишћени текст, и 5/2000) Скупштина општине на својој седници одржаној дана 31. 
маја  2001. године, доноси 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ЗАКУПА ПОСЛОВНИХ  

ПРОСТОРИЈА, ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА И ГАРАЖА 
 

Члан 1. 
 

 У Решењу о образовању цена закупа пословних просторија, осталих објеката и гаража («Сл. 
лист општине Бачка Топола», број 1/97, 1/98 и 5/98) у чл. 1. тачке 1., 2. и 3. се мењају и гласе: 
 
«1. ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
I зона –  98,00 динара/м2  - месечно 
II зона –  84,00 динара/м2  - месечно 
III зона –  70,00 динара/м2  - месечно 
IV зона –  56,00 динара/м2  - месечно 
 
2. ЗА ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ: 
 
I зона –  84,00 динара/м2  - месечно 
II зона –  70,00 динара/м2  - месечно 
III зона –  56,00 динара/м2  - месечно 
IV зона –  42,00 динара/м2  - месечно 
 
3. ЗА ГАРАЖЕ 
 
Зидане            600,00 дин по гаражи месечно 
Зидане за правна лица          1.800,00 динара по гаражи месечно.» 
 

Члан 2. 
 

 Ово Решење ступа на снагу и примењује се даном доношења, а објавиће се у «Службеном 
листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  38-7/2001-I Председник 
Дана: 31. 05. 2001. г Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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45. 
 На основу члана 2. став 1. Закона о начину и условима признавања права и враћања 
земљишта које је прешло у друштвенус војину по основу пољопривредног земљишног фонда и 
конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа («Сл. 
гласник РС», бр. 18/91) и члана 54. став 1. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 
општине Бачка Топола», бр. 4/2000 – Пречишћени текст и 5/2000) Скупштина општине Бачка 
Топола на седници одржаној дана 31. маја  2001. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА ЗА ИЗМЕНУ И 
ДОПУНУ ЗАКЉУЧКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И 

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА   
 
I 
 

 Потврђује се предлог Комисије за избор и именовања дат републичком министру 
пољопривреде, шумарства и водопривреде да се мења и допуњује Закључак за именовање Комисије 
за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта. 
  

II 
 

 Закључак о потврђивању предлога Комисије за избор и именовања за именовање 
председника и чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање 
земљишта и њихових заменика («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 3/91) мења се тако 
што се у тачци 1. ставу 1. овог Закључка уместо чланова Типолд Золтана, дипл.инг. геодезије, 
Јовановић Радише, дипл. инг. пољопривреде, Бенчик др. Људевита делегата СО Бачка Топола, 
Халас Јожефа, делегата СО Бачка Топола и заменика чланова Балог Шандора, инж. геодезије, 
Бурчар Андраша дипл.инж. пољопривреде, Харкаи Иштвана, делегата СО Бачка Топола и Буха 
Миодрага, делегата СО Бачка Топола за чланове Комисије предлажу:  
1. Балањи Јанош, дипл. инж. геодезије 
2. Фермановић Боривоје, дипл. инж. пољопривреде 
3. Чернак Иштван, одборник 
4. Гелер Тибор, одборник; 
а за заменике чланова предлажу: 
1. Балог Шандор, дипл. инж. геодезије 
2. Чолаковић Милан, дипл. инж. пољопривреде 
3. Еке Имре, одборник 
4. Јанушко Ласло, одборник. 
 
 У осталом делу Закључак о потврђивању предлога Комисије за избор и именовања за 
именовање председника и чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта и њихових заменика («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 3/91) остаје 
непромењен. 

III 
 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02.-28/2001-I Председник 
Дана:  31. 05. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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46. 
 
 На основу члана 2. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», бр. 8/92, 6/93 и 2/95) и члана 20. Одлуке о организовању 
располагања и управљања непокретностима у државној својини («Службени лист општине Бачка 
Топола», бр. 5/97) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на својој седници од 14. маја 
2001. године донео је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП РСЦ «ВЕНУС» 

 
Члан 1. 

 
 Образује се Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп Рекреационог спортског 
центра «Венус» у Бачкој Тополи у саставу: 
 1. Швелер Арпад, председник 
 2. Прица Весна, члан. 
 3. Миклош Корнелија, члан. 
 

Члан 2. 
 

 Задатак Комисије је да прикупи понуде за давање у закуп Рекреационог спортског центра 
«Венус» да након протека рока за подношење писмених понуда из Огласа Извршног одбора 
Скупштине општине Бачка Топола, бр. 464-6/2001-I од 14. 05. 2001. године изврши избор 
најповољнијег понуђача и да о томе извести Извршни одбор Скупштине општине Б.Топола. 
 

Члан 3. 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
- ИЗВРШНИ ОДБОР – 
Број: 464-6/2001-I Председник 
Дана: 14. 06. 2001. Извршног одбора 
Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 
  
 
47. 
 
 На основу члана 3. и 5. Одлуке о начину финансирања цена комуналних услуга и цена 
станарине («Службени лист општине Бачка Топола», број 1/97) Извршни одбор Скупштине 
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. априла 2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Даје се сагласност на цене комуналних услуга Ј.П. «Комград» из Бачке Тополе, и то: 
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1) ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ 
а) за физичка лица 8,50 дин/м3 
б) за установе, водне заједнице и војску Југославије 8,50 дин/м3 
ц) за школе и обданишта 4,25 дин/м3 

д) за правна лица 25,50 дин/м3 
 
2) ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
а) за физичка лица 4,25 дин/м3 
б) за установе и војску Југославије 4,25 дин/м3 
ц) за школе и обданишта 2,25 дин/м3 
д) за правна лица 12,75 дин/м3 
 
3) ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 
а) за физичка лица 0,85 дин/м2 
б) за установе, школе и обданишта 0,85 дин/м2 
ц) за правна лица 2,89 дин/м2. 
 

II 
 

 Ово Решење се примењује од 01. 05. 2001. године и објавиће се у «Службеном листу 
општине Бачка Топола». 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 38-4/2001 Председник 
Дана: 26. априла 2001. Извршног одбора 
Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 
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44. Решење о изменама Решења о образовању цена закупа пословних 
просторија и осталих објеката и гаража 

 
85 

   
45. Закључак о потврђивању предлога Комисије за избор и именовања за 

измену и допуну Закључка о именовању Комисије за вођење поступка и 
доношење решења по захтеву за враћање земљишта 

 
 

86 
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46. Решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп 
РСЦ «Венус»  

 
87 

   
47. Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП «Комград» 

Бачка Топола 
 

87 
   

 
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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