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67. 
На основу члана 47. Закона о јавним приходима и јавним расходима («Сл. гласник РС», број 

76/91, 41/92, 18/93,22/93, 37/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001) и члана 33. став 1. тачка 1. Статута 
општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 7/2001), Скупштина општине Бачка 
Топола на седници одржаној дана  9. октобра 2001. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2001. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 У члану 1. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2001. годину («Сл. лист општине 
Бачка Топола», број 5/2001) износ: «110.172.000,00» замењује се износом: «116.554.000,00». 
 

Члан 2. 
 

 У члану 2. став 1. износ: «800.000,00» замењује се износом «700.000,00» а уместо речи: 
«тромесечно» треба да стоји реч: «месечно». 
 

Члан 3. 
 

 У члану 4. став 4. износ: «4.500.000,00» замењује се износом: «6.646.000,00». 
 

Члан 4. 
 

 У члану 5. став 1. после речи: «у износу од 12.000.000,00 динара» додају се речи: и део 
пореза на фонд зарада у износу од 700.000,00 динара». 
 У члану 5. став 1. алинеја 1, износ: «2.327.500,00» замењује се износом «3.027.500,00». 
 

Члан 5. 
 

 Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 
 Део средстава остбарених по основу пореза на фонд зарада у износу од 2.360.000,00 динара 
усмерава се у корист Фонда за солидарну стамбену изградњу, у складу са Одлуком о утврђивању 
стопе пореза на фонд зарада на територији општине Бачка Топола. 
 Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за путеве и 
део средстава остварених по основу пореза на фонд зарада у укупном износу од 30.140.000,00 
динара преносе се у корист: 
 - Јавног предузећа за урбанизам Бачка Топола у износу од 400.000,00 динара у складу са 
Одлуком о образовању ЈП за урбанизам Бачка Топола, 
 - Јавног предузећа «Комград» Бачка Топола у износу од 2.225.800,00 динара за реализацију 
програма из области комуналне делатности, 
 - Јавног предузећа за грађевинско земљиште Бачка Топола у износу од 27.514.200,00 
динара, за реализацију програма из области регистроване делатности. 
 

Члан 6. 
 

 У члану 7. износ: 26.431.100,00» замењује се износом: «29.222.600,00» 
 

Члан 7. 
 

 У члану 9. у табеларном делу «1. ПРИХОДИ»  врше се следеће измене и допуне: 
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 - на рачуну 901110 – Порез на зараде – 5%, износ: «4.430.000,00» замењује се износом: 
«6.800.000,00» 
 - на рачуну 901130 – Порез на фонд зарада – 3,5%, износ: 22.500.000,00» замењује се 
износом: «27.500.000,00», 
 - на рачуну 901500 – Порез на промет производа и услуга – ограничени део, износ: 
«12.458.000,00» замењује се износом: «11.100.000,00», 
 - на рачуну 901501 – Порез на промет производа и услуга – неограничени део, износ: 
«7.276.000,00» замењује се износом: «9.800.000,00», 
 - на рачуну 909310 – Накнада за коришћење грађевинског земљишта, износ: «6.000.000,00» 
замењује се износом: «4.000.000,00», 
 - на рачуну 909320 – Накнада  за путеве, износ: «2.500.000,00» замењује се износом: 
«1.700.000,00» 
 - на рачуну 909390 – Приходи од средстава солидарности, износ: «4.500.000,00» замењује се 
износом: «4.100.000,00», 
 - на рачуну 909400 – Самодопринос (пољопривреда и занатство), износ: «1.800.000,00» 
замењује се износом: «2.246.000,00», 
 - на рачуну 909210 – Приходи Општинских органа управе,  износ «200.000,00» замењује се 
износом: «500.000,00», 
 - на рачуну 909510 – Приходи од камата на депонована средства, износ: «60.000,00» 
замењује се износом: «660.000,00», 
 - на рачуну 909710 – Приходи од продаје сталне имовине, износ: «500.000,00» се брише. 
 После синтетичког рачуна 909-7 додаје се синтетички рачун 909-8, аналитички рачун 
909810 – Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, на коме се утврђује износ од 
200.000,00 динара. 
 У члану 9. у табеларном делу «2. РАСХОДИ» врше се следеће измене и допуне: 
 - код намене 000 – Средства за зараде, износ: «18.291.900,00» замењује се износом: 
«15.791.900,00» 
 - код намене 010 – Средства за материјалне расходе, износ: «7.604.000,00» замењује се 
износом: «8.004.000,00», 
 - код намене 024 – Средства за набавку опреме и изнвестиционо одржавање објеката, износ: 
«1.500.000,00»  замењује се износом: «2.450.000,00», 
 - код намене 025 – Средства за решавање стамбених потреба, износ: «1.200.000,00» 
замењује се износом: «1.800.000,00», 
 - код намене 029 – Средства за остале посебне намене, износ: «450.000,00» замењује се 
износом: «1.200.000,00», 
 - код намене 300  - Средства за образовање (основно и средње), износ: «16.052.400,00» 
замењује се износом: «17.352.400,00», 
 - код намене 320 – Средства за културу, износ: «3.770.600,00» замењује се износом: 
«4.007.100,00», 
 - код намене 330 – Средства за физичку културу, износ: «256.000,00» замењује се износом: 
«456.000,00», 
 - код намене 340 – Средства за социјалну заштиту, износ: «2.273.500,00» замењује се 
износом: «3.344.500,00», 
 - код намене 360 – Средства за здравствену заштиту износ: «150.000,00» замењује се 
износом: «320.000,00», 
 - код намене 390 – Средства за заштиту човекове средине, износ: «2.950.000,00» замењује се 
износом: «1.600.000,00», 
 - код намене 400 – Стална резерва буџета, износ: «800.000,00» замењује се износом: 
«700.000,00», 
 - код намене 500 – Средства за друштвене организације, износ: «408.300,00» замењује се 
износом: «632.500,00», 
 - код намене 510 – Средства за месене заједнице, износ: «1.800.000,00» замењује се износом: 
«2.246.000,00», 
 - код намене 720 – Средства за општу комуналну потрошњу, износ: «36.515.700,00» 
замењује се износом: «39.540.000,00», 
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 - код намене 730 – Средства за урбанистичко планирање и грађење, износ: «300.000,00» 
замењује се износом: «400.000,00», 
 - код намене 740 – Средства за изградњу и одржавање  локалних путева, износ: 
«2.500.000,00» замењује се износом: «1.700.000,00», 
 - код намене 750 – Средства Фонда солидарну стамбену изградњу, износ: «4.500.000,00» 
замењује се износом: «6.460.000,00» 
 - код намене 630 – Накнада за трошкове платног промета, износ: «350.000,00» замењује се 
износом: «50.000,00», 

Члан 8. 
 

 У члану 10. Посебног дела буџета «РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ И БЛИЖИМ 
НАМЕНАМА» врше се следеће измене и допуне: 
 
 РАЗДЕО 1 – СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА 
 
 - на позицији 1 – Плате, износ: «18.238.000,00» замењује се износом: «15.738.000,00», 
 - на позицији 2 – Материјални расходи, износ: «7.600.000,00» замењује се износом: 
«8.000.000,00», 
 - на позицији 4 – Средства за набавку опреме и инвестиционо одржавање објеката, износ: 
«1.500.000,00» замењује се износом: «2.450.000,00», 
 - на позицији 5 – Средства за решавање стамбених потреба, износ: «1.200.000,00» замењује 
се износом: «1.800.000,00» 
 - на позицији 6 – Средства за остале посебне намене, износ: «450.000,00» замењује се 
износом: «1.200.000,00», 

- на позицији 7 – Средства за здравствену  заштиту  радника, износ: 
«100.000,00» замењује се износом: «200.000,00» 
 

РАЗДЕО 2 – СРЕДСТВА ЗА РАД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 - на позицији 12 – Средства Фонду за дезинсекцију и дератизацију, износ: «2.850.000,00» 
замењује се износом: «1.500.000,00» 
  - на позицији 15 – Накнада за трошкове платног промета, износ: «350.000,00» замењује се 
износом: «50.000,00 
 - на позицији 16 – Издвајање у сталну резерву буџета, износ: «800.000,00» замењује се 
износом: «700.000,00», 
 - на позицији 18 – Покровитељство здравствених манифестација (о проблему дроге, сиде, 
алкохола), износ: «50.000,00» замењује се  износом: «120.000,00». 
 
 РАЗДЕО 3 – СРЕДСТВА ЗА РАД ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 - на позицији 20 – СУБНОР, износ: «41.200,00» замењује се износом: «44.500,00», 
 - на позицији 21 – Општински савез радио аматера, износ: «30.000,00» замењује се износом: 
«33.600,00», 
 - на позицији 22 – Савез извиђача, износ: «72.000,00» замењује се износом: «80.000,00», 
 - на позицији 23 – Еколошка секција «АРКУС», износ: «65.600,00» замењује се износом: 
«73.500,00», 
 - на позицији 24 – Млади истраживачи, износ: «24.500,00» замењује се износом: 
«27.300,00», 
 - на позицији 25 – ОК Покрета горана, износ: «80.000,00» замењује се износом: «90.000,00», 
 - на позицији 26 - ОО Црвеног крста – делатност, износ: «25.000,00» замењује се износом: 
«190.000,00», 
 - на позиции 27 – ЖСДП «Бачка», износ: «30.000,00» замењује се износом: «33.600,00», 
 - на позицији 28 – Општински савез пензионера, износ: «40.000,00» замењује се износом: 
«45.000,00», 
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 - после позиције 28 додаје се нова позиција 28а – Удружење педагога, Бачка Топола на којој 
се утврђује износ од 15.000,00 динара. 
 
 РАЗДЕО 4 – СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ ПОТРОШЊУ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 
 - на позицији 29 – Средства за изградњу и одржавање локалних путева, износ: 
«2.500.000,00» замењује се износом: «1.700.000,00», 
 - на позицији 31 – Средства за урбанистичко планирање и грађење (ЈП за урбанизам), износ: 
«300.000,00» замењује се износом: «400.000,00», 
 - на позицији  32 – Средства од коришћења комуналних добара (месне заједнице), износ: 
«2.327.500,00» замењује се износом: «3.027.500,00», 
 - на позицији 33 – ЈП «Комград» (за реализацију програма), износ: «1.725.800,00» замењује 
се износом: «2.225.800,00», 
 - на позицији 34 – Реализација програма (ЈП за грађевинско земљиште) износ: 
«24.489.900,00» замењује се износом: «26.314.300,00», 
 - на позицији 37 – Средства за Фонд солидарне стамбене изградње, износ: «4.500.000,00» 
замењује  се износом: «6.460.000,00». 
 
 РАЗДЕО 5 – СРЕДСТВА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 - на позицији 38 – Средства самодоприноса од пољопривреде и занатства, износ: 
«1.800.000,00» замењује се износом: «2.246.000,00». 
 
 РАЗДЕО 6 – СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ПРАВА 
 
 - на позицији 39 – За материјалне расходе у основном образовању, износ: «4.912.400,00» 
замењује с износом: «5.912.400,00», 
 - на позицији 42 – за материјалне расходе у средњем образовању, износ: «3.340.000,00» 
замењује се износом: «3.640.000,00», 
 - на позицији 45 – Средства за културно-уметничка друштва, износ: «569.000,00» замењује 
се износом: «769.000,00», 
 - на позицији 46 – Средства за посебне намене у области културе, износ: «375.000,00» 
замењује се износом: «411.500,00», 
 - на позицији 47 – Средства за рад спортских организација,  износ: «256.000,00» замењује се 
износом: «456.000,00», 
 - на позицији 49 – Средства за Законом и Одлуком утврђена права у области социјалне 
сигурности грађана, износ: «1.653.500,00» замењује се износом: «2.689.500,00», 
 - на позицији 50 – Средства за рад хуманитарних организација, износ: «89.000,00» замењује 
се износом: «108.000,00», 
 - на позицији 51 – Средства за функционисање народних кухиња – Црвени крст, износ од 
«391.000,00» замењује се износом: «407.000,00». 
 

Члан 9. 
 

 У члану 14. став 1. уместо речи: «тих органа», треба да стоји: «буџета општине». 
 

Члан 10. 
 

 У члану 24. став 2. речи: «раздела 6. Посебног дела буџета» замењује се речима: «Одлуком 
утврђеног обима средстава». 

 
Члан 11. 

 
 После члана 24. додаје се нови члан 24а који гласи: 
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 «Средства предвиђена на позицијама 1-7, 18, 19 и 55. Посебног дела буџета ће се 
реализовати преко Општинске управе. 
 Средства за рад друштвених организација билансирана у оквиру раздела 3. Посебног дела 
буџета преносе се корисницима у складу са динамиком остваривања локалних јавних прихода. 
 Средства предвиђена на позицију 51 Посебног дела буџета за функционисање нардних 
кухиња, у 2001. години преносе се из буџета непосредно у корист ОО Црвеног крста.» 
 

Члан 12. 
 

 У члану 25. уместо речи: «део прихода» треба да стоји реч: «приходи» и додаје се нови став 
2. који гласи: 
 «Приходи од давања у закуп пословног простора, у расходном делу буџета преносе се у 
корист Јавног предузећа за грађевинско земљиште, у оквиру позиције 34. Посебног дела буџета.» 
 

Члан 13. 
 

 У члану 28. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 «За пренос средстава из буџета корисник буџетских средстава подноси захтев Оделењу за 
финансије – Одсеку за буџет. За кориснике који се финансирају преко посебних рачуна, захтев за 
пренос средстава из буџета подноси шеф Одсека за друштвене делатности.» 
 

Члан 14. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а примењиваће се од 1. јануара 2001. године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 400-29/2001-II Председник 
Дана:  09. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
68. 

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. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 
дана 9. октобра  2001. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ  
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о општинским административним таксама («Службени лист општине Б.Топола 
број 3/2001) у тарифном броју 2. тачка 2. брише се. 
 

Члан 2. 
 

 После Тарифног броја 15. додаје се нови Тарифни број 16. који гласи: 
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«Тарифни број 16. 
 

 Пружање правне помоћи грађанима. 
Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се у висини 50% од Тарифе о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката у Војводини.» 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Сл. листу општине Бачка 
Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 434-6/2001-I Председник 
Дана: 09. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола. Баби Атила с.р., 
 
 
69. 
 
 На основу чл. 15. ст. 1. тачка 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(«Сл. гласник РС», број 34/2001) и члана 33. ст. 1. тачка 1. статута општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 7/2001), Скупштина општине Бачка Топола, на 
седници одржаној дана 9. октобра  2001. г. доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О РАДНИМ ОДНОСИМА У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
Члан 1. 

 
 Одлука о радним односима у Општинској управи («Сл. лист општине општине Бачка 
Топола», број 6/1993, 4/94, 10/96 и 5/98) престаје да важи. 
 

Члан 2. 
 

 Aкте који ће регулисати област радних односа у Општинској управи Бачка Топола донеће 
надлежни органи односно секретар Органа управе у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу сомог дана од дана  објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 1-14/2001-I Председник 
Дана: 09. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола  Баби Атила с.р.,  
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70. 
 
 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (“Сл.гласник РС”, бр. 
44/95 и 16/97) и члана 33. тачка 2. Статута општине Бачка Топола, број 7/2001) Скупштина општине 
Бачка Топола је на седници одржаној  9. октобра 2001. године, донела 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

ГРАДСКОГ ПАРКА И ОКОЛИНЕ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради измене Урбанистичког пројекта градског паркa и околине у Бачкој 
Тополи (у даљем тексту: Пројекат) у циљу обезбеђивања услова за уређење, организацију и 
коришћење простора и изградњу административног објекта у центру града. 

 
Члан 2. 

 
 Пројекат се припрема за простор у централном делу насеља – у блоку бр. 2 по Генералном 
плану Бачке Топола. 
 Тај простор је омеђен: 

- ул. М.Тита – са истока 
- Зградом Ватрогасног дома – са севера 
- Административном зградом АИК-а и паркингом – са југа 
- Градским парком – са запада,  
а обухвата катастарску парцелу бр. 5326 к.о. Бачка Топола 
 

Члан 3. 
 

 Рок за израду Пројекта је 30 дана, од дана доношења Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

 За носиоца израде Пројекта одређује се Завод за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из 
Бачке Тополе, М.Тита бр. 39. 
 

Члан 5. 
 

 Средства за израду Пројекта обезбеђује “Дунав” осигурања из Сомбора, Пословница у 
Бачкој Тополи. 

 
Члан 6. 

 
 У току израде измене Урбанистичког пројекта не може се вршити промет, нити издавати 
урбанистичка дозвола и градња објекта на парцели из члана 2. ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 

 Нацрт измене Урбанистичког пројекта ће се изложити на јавни увид у трајању од 15 дана, у 
коме року ће се спровести и стручна расправа. 
 Излагање Нацрта на јавни увид и стручна расправа оглашавају се у локалним средствима 
јавног информисања  на српском и мађарском језику. 
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Члан 8. 
 

 Одлуку о приступању изради измене Урбанистичког пројекта са основним графичким 
приказом предметног простора доставити Министарству урбанизма и грађевина Београд, у року од 
15 дана од дана доношења. 

Члан 9. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у “Сл.листу општине Бачка 
Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 350-12/2001-I Председник 
Дана:  09. 10. 2001.год. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
          
 
71.  
 
 На основу члана 199. ст. 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/99 и 
27/01) и члана 29. ст. 2. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 
7/2001), председник Скупштине општине Бачка Топола, дана 5. октобра 2001. године, доноси 
  
 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 
 
 1. Расписујем изборе за избор чланова Савета месних заједница у општини Бачка Топола. 
 2. Избори ће се одржати 9. 12. 2001. године. 
 3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 5. октобра 2001. године. 
 4. Изборе за чланове Савета спровешће Изборне комисије месних заједница у складу са 
одредбама Статута месних заједница. 
 5. Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 
 
 

Број: 016-19/2001-I Председник 
Дана: 5. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
72. 
 
 На основу члана 68. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/99 i 27/2001) 
и члана 33. тачке 18. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 
7/2001),Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 9. октобра 2001. године, 
утврдила је 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА ЗА ПЕРИОД 2002-2007. ГОДИНЕ 
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Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници, а у складу са планом развоја Месне заједнице Стара Моравица установљава се 
самодопирнос за период од 01. јануара 2002. до 31. децембра 2007. године. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Стара Моравица. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
Члан 4. 

 
 Самодопринос се уводи за задовољење потребе у Месној заједници у износу од 
18.480.000,00 динара. 
 Средства месног самодоприноса употребиће се за следеће намене: 
 - учешће у изградњи путева и тротоара, 
 - учешће у изградњи водоводне мреже, као и наставак  канализационе мреже, 
 - учешће у обнови школске зграде, 
 - учешће у одржавању гробља и зелених површина, 
 - учешће у садњи дрвећа на територији села, 
 - учешће у обнови зграде месне заједнице, 
 - учешће у обнови електричне мреже и одржавању, 
 - учешће у одржавању комуналних зграда, 
 - учешће у обнови капеле на католичком гробљу, 
 - учешће у изградњи капеле на западном реформатском гробљу, 
 - учешће у одржавању кафиљерије, 
 - учешће у раду цивилних и друштвених делатности (спорт, култура, васпитање,  
образовање, итд.), 
 - учешће у одржавању сметилишта, 
 - учешће у функционисању Месне заједнице, 
 - учешће у стипендији студената и у путним трошковима за средњошколце, 
 - учешће у одводу атмосферских вода, 
 - учешће у помоћи сиромашних деца у школи са ужином, 
 - учешће у обнови позоришне сале, као и у обнови зграде ДВД-а, 
 - учешће у активирању рада биоскопа, 
 - учешће у реконструкцији старих мостова на речици Криваја, 
 - учешће у изградњи нове депоније сметилишта, 
 - додела пакета сваком новорођеном детету, 
 - учешће у обнови пензионерског дома као и помоћ сваког месеца пензионерима, 
 - фонд за непредвиђене ситуације. 

 
Члан 5. 

 
 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Стара Моравица и грађани који остварују приход од имовине – имовинског права на 
подручју Месне заједнице Стара Моравица. 

Члан 6. 
 
 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 4. ове Одлуке: 
 - 4% на бруто зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 
примања, односно прихода, примања по уговору о делу, као и приходе од имовине, патената, 
ауторских права и техничких унапређења, 
 - 4% на приход од вршења самосталне делатности, 
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 - 10% на катастарски приход од пољопривреде све власнике,  односно кориснике у 
катастарској општини ове Месне заједнице, 
 - 2% на пензију остварену у земљи и иностранству изузев земљорадничке пензије. 
 

Члан 7. 
 
 Самодопринос се не уводи на примања која имају олакшице и ослобођења према одредбама 
Закона о порезу на доходак грађана. 
 

Члан 8. 
 
 Обрачун, обуставу и наплату самодоприноса утврђеног овом Одлуком врше исплатиоци тих 
примања истоврмено са њиховом исплатом. 
 Обрачун, разрез и наплату самодоприноса на катастарски приход на зараде лица који 
самостално обављају делатност личним радом у својини грађана и на остале приходе врши 
Републичка управа јавних прихода – Подручна јединица Бачка Топола у складу са одредбама 
Закона којим се уређује порез на доходак грађана («Сл. гласник РС», број 49/94). 
 Уплату средстава вршити на жиро рачун број: 45200-780-271 Месна заједница Стара 
Моравица. 
 

Члан 9. 
 
 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 
путем. 
 У погледу принудне наплате, камате, трошкове и других питања наплате самодоприноса 
сходно ће се примењивати прописи који важе за доприносе и порезе грађана. 
 

Члан 10. 
 
 Новчана средства месног самодоприноса воде се на посебном рачуну код НБЈ Службе за 
платни промет и надзор у Бачкој Тополи. 
 Контрола обрачуна, наплате и уплате самодопринос врши Републичка управа јавних 
прихода – Подручна јединица Бачка Топола и Савет Месне заједнице Стара Моравица. 

 
Члан 11. 

 
 Савет Месне заједнице Стара Моравица доноси финансијски план за сваку годину, сходно 
члану 4. ове Одлуке. 
 Савет Месне заједнице у зависности од тржишних услова финансијским планом ће мењати 
предрачунске вредности појединих ставки из члана 4. ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка месног самодоприноса 
су председник савета, потпредседник савета, секретар Месне заједнице и председник Извршног 
одбора. 

 
Члан 13. 

 
 Грађани остварују андзор над наплатом и употребом средстава преко финансијског плана и 
завршног рачуна, који се подноси по истеку сваке, а најкасније до краја марта наредне године, а 
посебно после оствареног заједничког интереса за који је самодопринос уведен. 
 Савет Месне заједнице о извршеном програму и оствареним средствима по основу 
самодоприноса, подноси извештај и то путем збора грађана и средствима јавног информисања. 
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Члан 14. 
 
 Неутрошена затечена средства самодоприноса на дан 01. јануара 2002. године и средства 
која се остваре из месног самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава, утрошиће се 
на основу Одлуке Савета Месне заједнице у оквиру програма, из члана 4. ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 
 Вођење евиденције, ажурирање спискова и праћење и контрола обрачуна и прилива 
средстава вршиће Стручна служба Месне заједнице Стара Моравица. 
 

Члан 16. 
 
 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи  («Сл. гласник РС», број 49/99). 
 

Члан 17. 
 

 О прихватању ове Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Стара Моравица за период од 2002-2007. године грађани ће се изјаснити  непосредно давањем 
писмене изјаве од 13.11. до 30.11.2001.године. 
 

Члан 18. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а примењује се од 1. јануара 2002. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
БРОЈ: 016-18/2001 Председник  
ДАНА: 09.10.2001. г. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 

 
73. 
 На основу члана 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса  (»Сл. гласник РС», бр. 25/2000) и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист 
општине Бачка Топола», бр.7/2001), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 
9. октобра  2001. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ «КОМГРАД» П.О. БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа комунално-стамбено грађевинске делатности 
«Комград» п.о. Бачка Топола (»Сл. лист општине Бачка Топола», број 18/89, 9/96, 1/97, 2/97 и 2/98) 
у члану 3. иза последње алинеје додаје се следећи текст: 
 «51 –     трговина на велико и посредовање у трговини, осим трговине моторним возилима  
                            и  мотоциклима 
   52 –      трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима, оправка  
                            предмета за личну употребу и домаћинство. 
  50200 – одржавање и оправка моторних возила». 
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Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 023-12/2001-I Председник 
Дана: 09. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола  Баби Атила с.р.,  
 
 
74. 
 
 На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл.гласник РС”,бр. 25/2000) и члана 33. Статута општине Бачка Топола  (“Сл.лист 
општине Бачка Топола”, бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. 
октобра  2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУ-
НАЛНО-СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД” БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Даје се сагласност на измене Статута Јавног предузећа комунално-стамбено грађевинске 
делатности “Комград” Бачка Топола. 
 

II 
 Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-44/2001 Председник 
Дана:  09. 10. 2001. године Скупштине општине                                                       
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
 
75. 
 На основу члана 9. став 1. тачка 9. и става 2. истог члана Закона о агенцији за приватизацију 
(«Сл.гласник РС» број 38/2001) и члана 33. и 65. Статута Општине Бачка Топола («Сл.лист 
општине Бачка Топола» број 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на својој седници одржаној 
дана 9. октобра  2001. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПОКРЕНУТОЈ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 
 
I 

 Одређује се Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола да сходно одредбама Закона 
о агенцији за приватизацију («Сл.гласник РС» бр. 38/2001) даје мишљење о покренутој иницијативи 
за пливатизацију у поступку при обављању послова спровођења приватизације, Агенцији за 
приватизације. 
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II 
 

 О датим мишљењима од одељка 1. овог Решења Извршни одбор Скупштине општине Бачка 
Топола дужан је шестомесечно извештавати Скупштину општине Бачка Топола. 
 

III 
 

 Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 3-14/2001-I Предсеник 
Дана: 09. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила 
 
 
76. 
 На основу члана 34. Закона о планирању и уређењу простора («Сл. гласник РС», број 44/95) 
и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Службени  лист општине Бачка Топола», број 7/2001) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. октобра  2001. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

СТРУЧНЕ РАСПРАВЕ И СТАВЉАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА УРБАНИСТИЧКИХ 
ПЛАНОВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 У Решењу о именовању комисије за спровођење стручне расправе и стављања на јавни увид 
нацрта Урбанистичких планова за територију општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 
Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 1/96) у тачки I тачке 4. и 5. мењају се и гласе: 
 
«4. др. Харкаи Имре, дипл. инж. арх. – за члана 
 5. Целушка Золтан, дипл. инж. арх. – за члана.» 
 

II 
 

 Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-47/2001-I Председник 
Дана: 09. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
77. 
  

На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91)  и члана 
11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 11/91) и члана 33. тачка 1. Статута општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 7/2001)  Скупштина општине Бачка Топола 
на седници, одржаној дана 9. октобра  2001. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 
I 
 

 Разрешава се Ковач Силвија дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад за 
општине Бачка Топола и Мали Иђош. 
 

II 
 

 Именује се Поповић Љиљана из реда запослених у Центру за социјални рад за општине 
Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од 4 године. 
 

III 
 

 Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-41/2001 Председник 
Дана: 09.10.2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 

 
78.  
 На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91)  и члана 11. 
Одлуке о оснивању Установе за обављање  библиотечке делатности на територији општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 11/90 и 2/92) и члана 33. тачка 22. Статута 
општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 7/2001)  Скупштина 
општине Бачка Топола на седници, одржаној дана 9. октобра  2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Разрешавају се чланови Управног одбора Установе за обављање библиотечке делатности на 
територији општине Бачка Топола и то: 
 

- из реда оснивача: 
1. Томовић Ирена, председник, 
2. Шипош Пирошка, члан 
3. Дасовић Томислав, члан 
 

- из реда запослених у установи: 
4. Биљана Лабус, члан 
5. Киш Јудит, члан. 

 
II 
 

 У Управни одбор Установе за обављање библиотечке делатности на територији општине 
Бачка Топола на мандатни период од 4 године почев од  09. октобра  2001.године именују се: 
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- из реда оснивача: 
1. Хајверт Золтан , за председника   
2. Фехер Иштван, за члана 
3. Шипош Пирошка, за члана. 
 

III 
 

 Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 630-14/2001 Председник 
Дана: 09. 10. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
79.  
  

На основу члана 12 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл.гласник РС”, бр. 25/2000), члана 5 Одлуке о оснивању Јавног предузећа  комунално-
стамбено грађевинске делатности “Комград” п.о. Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, 
бр. 18/89, 9/96, 1/97, 2/97 и 2/98) и члана 33 тачка 22 Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист 
општине Бачка Топола”, бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 9. 
октобра 2001.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
 ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  “КОМГРАД”, п.о. БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

У Решењу о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа 
комунално стамбено грађевинске делатности “Комград” Бачка Топола (”Сл.лист општине Бачка 
Топола”, бр. 15/2000) у тачки I тачка 3. мења се и гласи: 
 
 “3. Бoшњак Нада – за члана, представник запослених у јавном предузећу”. 

 
II 

 
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола”. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-46/2001-I Председник 
Дана:  09. 10. 2001.г. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 
80. 
 На основу члана 4. Одлуке о утврђивању права у области социјалне заштите грађана 
општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 3/92 и 9/93) и чл. 6. Одлуке о 
извршном одбору («Сл. лист општине Бачка Топола», број 8/92, 6/93, 3/97), Извршни одбор 
Скупштине општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 25.09.2001. године, доноси 
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П Р А В И Л Н И К 

 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА НА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о условима и начину остваривања права на обезбеђење трошкова превоза 
ученика средњих школа бр. 110-6/97 од 1.09.1997., члана 3. става 1. мења се и гласи: 
 «Право на обезбеђење трошкова превоза има ученик ако приход  по члану његовог 
домаћинства не прелази износ од 2.000,00 динара. 
 Ако приход по члану домаћинства прелази износ од 2.000,00 динара ученик има право на 
обезбеђење трошкова у висини од 90% од цене месечне карте.  
 Став 2. постаје став 3. 
 

Члан 2. 
 

 Члан 4. брише се. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 5. став 3. алинеје 1, 2, и 6. се бришу. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 6. став 1. уместо речи: «4 став 1.» стављају се речи: «3. став 1. и 2.». 
 

Члан 5. 
 

 Чланови 5, 6, 7. и 8. постају чланови 4. 5. 6. и 7. 
 

Члан 6. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а примењује се од 1. октобра 2001.године и 
објавиће се у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-21/2001-I Председник 
Дана: 25.09.2001. Извршног одбора 
Бачка Топола Дудаш Александар с.р.,  
 
 
Редни 
број 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
СТРАНА 

   
67. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 

2001. годину 
 

130 
   

68. Одлука о измени и допуни  Одлуке о општинским административним 
таксама 

 
134 
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69. Одлука о престанку важења Одлуке о радним односима у општинској 
управи 

 
135 

   
70. Одлука о приступању изради измене Урбанистичког пројекта градског 

парка и околине у Бачкој Тополи 
 

136 
   

71. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у 
општини Бачка Топола 

 
137 

   
72. Предлог Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне 

заједнице Стара Моравица за период 2002-2007. године 
 

137 
   

73. Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
комунално.стамбено грађевинске делатности «Комград» п.о. Бачка 
Топола 

 
 

140 
   

74. Решење о давању сагласности на измене Статута Јавног предузећа 
комунално-стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола 

 
141 

   
75. Решење о одређивању Извршног одбора Скупштине општине Бачка 

Топола за давање мишљења о покренутој иницијативи за приватизацију 
Агенцији за приватизацију 

 
 

141 
   

76. Решење о измени Решења о именовау комисије за спровођење стручне 
расправе и стављања на јавни увид нацрта Урбанистичких  за територију 
општине Бачка Топола  

 
 

142 
   

77. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за 
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 

 
142 

   
78. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора установе за 

обављање библитечке делатности на територији општине Бачка Топола 
 

143 
   

79. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног 
одбора Јавног предузећа комунално-стамбено грађевинске делатности 
«Комград», п.о. Бачка Топола 

 
 

144 
   

80. Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права 
на обезбеђење трошкова превоза ученика средњих школа 

 
145 

 
 

 
Издавач: Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ 
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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