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107. 
 

 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља («Сл. гласник РС», бр. 
44/95 и 16/97) и члана 29. тачка 2. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 
Топола», бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола је на седници одржаној 27. децембра 2001. 
године донела 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ГРАДСКОГ ПАРКА У                         
БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Измена Урбанистичког пројекта градског парка у Бачкој Тополи (у 
даљем тексту: Измена урбанистичког пројекта) који је израдио Завод за урбанизам Војводине у 
новом Саду, под бр. Е-1899 у априлу 1999. године, у циљу обезбеђивања услова за организацију, 
уређење и коришћење простора за изградњу  објекта и пратећих објеката комуналне 
инфраструктуре. 
 

Члан 2. 
 

 Измењени урбанистички пројекат ће обухватити само катастарску парцелу бр. 5326 к.о. 
Бачка Топола – град, односно простор између: 
 - објекта Ватрогасног дома – на северу, 
 - градског парка – на западу, 
 - објекта АИК-а – на југу, 
 - ул. М. Тита (М-22) – на истоку. 
 

Члан 3. 
 

 Носилац израде Измене урбанистичког пројекта је Јавно предузеће за урбанизам Бачка 
Топола и Мали Иђош из Бачке Тополе. 
 

Члан 4. 
 

 Рок за израду Нацрта Измене урбанистичког пројекта је 30 дана, од дана доношења ове 
Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

 Избор општималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са надлежним органима 
и организацијама Општине Бачка Топола, а у складу са законом о планирању и уређењу простора и 
насеља. 
 

Члан 6. 
 

 Средства за израду Измене урбанистичког пројекта и за његово спровођење обезбеђује Јавно 
предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње 
Бачка Топола. 
 

Члан 7. 
 
 Нацрт Измене урбанистичког пројекта изложиће се на јавни увид у просторијама Oпштинске 
управе Бачка Топола, у трајању од 15 дана, о чему ће грађани Бачке Тополе бити обавештени у 
средствима јавног информисања на српском и мађарском језику. 
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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: 350-12/2001-II Председник 
Дана: 27.12.2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
108. 
 
 На основу чл. 33. тачка 1. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 7/2001), Скупштина општине Бачка Топола, на 
седници одржаној дана 27. децембра 2001. године доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ВИСИНИ УЧЕШЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одређује се начин, услови и висина учешћа општине Бачка Топола у 
обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа са територије општине Бачка Топола, који 
путују ради похађања наставе од места становања до седишта школа. 
 

Члан 2. 
 

 Средства за превоз ученика средњих школа се обезбеђују у буџету општине Бачка Топола, а 
реализују се преко «Посебног рачуна за средње образовање». 
 

Члан 3. 
 

 Право на средства из члана 2. ове Одлуке има: 
- редован ученик средње школе; са сталним местом пребивалишта на територији општине 

Бачка Топола; који не прима никакву помоћ од организација, заједница и фондација 
(стипендија, кредит и слично) и 

- свакодневно користи аутобус ради одласка у место похађања наставе. 
 

Члан 4. 
 

 Учешће општине Бачка Топола у обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа 
износи. 
 - 50% од цене месечне аутобуске карте по ученику. 
 Породица са двоје деце има право на 75% од цене месечне аутобуске карте по ученику, који 
похађа средњу школу. 
 Породица са троје или више деце има право на 100% од цене месечне аутобуске карте по 
ученику, који похађа средњу школу. 

Члан 5. 
 

 Општинска управа Бачка Топола пре почетка сваке школске године расписује конкурс за 
остваривање права на средства за превоз ученика. 
 Конкурс се објављује у средствима јавног информисања. 
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Члан 6. 
 

 Захтеви са потребном документацијом из члaна 3. ове Одлуке подносе се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. 
 Ученицима којима буде признато право на обезбеђивање средстава превоза надлежни орган 
општинске управе издаје уверење. 
 

Члан 7. 
 

 Организација која врши превоз ученика – путника на основу уверења месечно обрачунава 
износ издатих месечних карата и доставља рачун Општинској управи ради наплате. 
 

Члан 8. 
 

 Изузетно за школску 2001/2002. г. конкурс се расписује пре почетка II полугодишта за друго 
полугодиште. 
 

Члан 9. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 451-114/2001-I Председник 
Дана: 27.12.2001. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р. 

 
 

109. 
 
 На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник РС» бр. 44/95, 
16/97) и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола», бр. 7/2001) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 27. децембра 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, 6/2001 и 10/2001), 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 – 0,84 дин. 
II зона – 0,78 дин. 
III зона – 0,72 дин. 
IV зона – 0,66 дин. 
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- пословне зграде и просторије из области угоститељства, трговине, финансијске институције и 
заступништва 
I зона – 5,40 дин. 
II зона – 4,80 дин. 
III зона – 4,20 дин. 
IV зона – 3,60 дин. 
 
- пословне зграде и просторије из области услужног занатства, без обзира у којој се категорији 
налази плаћају 4,80 дин. 
 
- пословне, управне и друге просторије у привреди и ванпривредним делатностима 
I зона – 5,40 дин. 
II зона – 4,80 дин.  
III зона – 4,20 дин. 
IV зона – 3,60 дин. 
 
киосци 
I зона – 27,00 дин. 
II зона – 24,00 дин. 
III зона – 21,00 дин. 
IV зона – 18,00 дин. 
 
- гараже за смештај возила у згради и као посебан објекат 
I зона – 0,42 дин. 
II зона – 0,39 дин. 
III зона  - 0,36 дин. 
IV зона – 0,33 дин. 
 
- стоваришта 
I зона – 6,00 дин. 
II зона – 4,20 дин. 
III зона – 3,60 дин. 
IV зона – 3,00 дин. 
  
- за све остале објекат (подруми, летње кухиње, шупе, надстрешнице, плевње, штале и др.): 
I зона – 0,42 дин. 
II зона – 0,39 дин. 
III зона – 0,36 дин. 
IV зона – 0,33 дин. 
 
 За неизграђено земљиште накнада износи 0,03 динара по квадратном метру месечно (члан 7. 
став 4. Одлуке)». 

 
Члан 2. 

 
 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: 418-4/2001-I Председник 
Дана: 27.12.2001. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
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110. 
 
 На основу члана 6. став 2. Одлуке о оснивању устнаове за обављање делатности из области 
културе на територији општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 2/91, 
2/92 и 2/95) и члана 33. тачка 22. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола», број 7/2001)), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  27. децембра 
2001. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА УСТАНОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 ШЕРФЕЗЕ КАРОЉ из Бачке Тополе именује се за управника установе за обављање 
делатности из области културе општине Бачка Топола, на мандатни период од 4 године, почев од 
28.12.2001. године. 
 

II 
 

 Oво Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-63/2001-I Председник 
Дана: 27.12.2001. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 
111. 
 
 На основу члана 33. тачка 7. Статута општине Бачка Топола (“Службени лист општине Бачка 
Топола” бр.7/2001) Скупштина општине на својој седници одржаној дана 27. децембра 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 5/98 и 6/22001) у чл. 1. тачке 1., 2. и 3. се мењају и 
гласе: 
 

«1. ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА 
I зона –  147,00 динара/м2  - месечно 
II зона –  126,00 динара/м2  - месечно 
III зона –  105,00 динара/м2  - месечно 
IV зона –    84,00 динара/м2  - месечно 
 
2. ЗА ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ: 
I зона –  126,00 динара/м2  - месечно 
II зона –  105,00 динара/м2  - месечно 
III зона –    84,00 динара/м2  - месечно 
IV зона –    63,00 динара/м2  - месечно 
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3. ЗА ГАРАЖЕ 
Зидане            900,00 дин по гаражи месечно 
Зидане за правна лица          2.700,00 динара по гаражи месечно.» 
 

Члан 2. 
 

 Ово Решење се примењује од 1. јануара 2002. године и објавиће се у «Службеном листу 
општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  38-14/2001-I Председник 
Дана: 27.12.2001.  Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 
112. 
 
 На основу члана 33. Статута општине Бачка Топола», број 7/2001 и члана 9. и 12. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка 
Топола («Сл. лист општине  Бачка Топола», број 11/2001), Скупштина општине Бачка Топола на 
седници одржаној дана 27. децембра 2001. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ «ТРЖНИЦА» д.о.о.  

БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

 У Управни одбор Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» 
д.о.о. Бачка Топола на мандатни период од 4 године именују се: 

- из реда стручњака техничке и финансијске струке: 
1. Дудаш Александар - за председника 
2. Др. Ађански Јанош - за заменика председника 
  

- из реда одборника Скупштине општине: 
1. Чузи Јожеф - за члана 
2. Гелер Тибор - за члана. 
 

II 
 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој 
«Тржница» д.о.о. Бачка Топола, на мандатни период од 4 године, именују се: 
 - из реда оснивача ЈП «Тржница»: 
1. Хајверт Ласло - за председника 
2. Гажо Деже - за члана. 

III 
 

 Ово Решење објавиће се у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-64/2001-I Председник 
Дана: 27.12.2001. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
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113. 
 
 На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од опшетег 
интереса («Службени гласник РС», број 25/2000) и члана 33. Статута општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на 
седници одржаној дана 27. децембра 2001. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  Ј.П. «ТРЖНИЦА» Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој 
«Тржница д.о.о. Бачка Топола. 

 
II 
 

 Oво Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-27/2001-I Председник 
Дана: 27.12.2001. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 
 
114. 
 
 На основу члана 33. став 2. и 3. Закона о јавним приходима и јавним расходима («Службени 
гласник РС», број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001), Извршни 
одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26.12.2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-МАРТ 2002. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 До доношења Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2002. годину, а најдуже до 31. марта 
2002. године вршиће се привремено финансирање јавних расхода у буџету општине Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 Приходи буџета општине у периоду јануар-март 2002. године утврђују се у укупном износу 
од 31.970.000,00 динара. 

Члан 3. 
 

 Део прихода из члана 2. овог Решења у износу од 500.000,00 динара чине трансферна 
средства по основу месног самодоприноса од пољопривреде и занатства, која се у расходном делу 
буџета преносе у корист месних заједница у висини остварених прихода. 
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Члан 4. 
 

 Део прихода из члана 2. овог Решења у износу од 8.480.000,00 динара обезбеђује се за 
финансирање јавних расхода преко посебних рачуна. 
 Средства билансирана на позицији 54. – Посебан рачун за информисање, у периоду 
привременог финансирања усмериће се у корист ЈИП «Бачка Топола» на основу Одлуке Извршног 
одбора. 

Члан 5. 
 

 Део прихода од пореза на фонд зарада у износу од 986.000,00 динара усмерава се у корист 
фонда за солидарну стамбену изградњу. 
 До формирања Фонда за противпожарну заштиту средства за противпожарну заштиту од 
премије осигурања усмеравају се у корист Општинског ватрогасног савеза  
 

Члан 6. 
 

 Део прихода од пореза на фонд зарада у износу од 10.514.000,00 динара усмерава се 
наменски за реализацију програма усвојених од стране Извршног одбора у корист: 
 - Јавног предузећа за урбанизам, Бачка Топола, за реализацију програма из области 
просторног планирања, износ од 250.000,00 динара, 
 - Јавног предузећа за грађевинско земљиште Бачка Топола, за реализацију програма из 
области регистроване делатности, износ од 8.784.000,00 динара, 
 - Јавног предузећа «Тржница» Бачка Топола за одржавање пијаце, износ од 100.000,00 
динара, 
 - Јавног предузећа «Комград» Бачка Топола, за реалиазцију програма у области комуналне 
делатности, износ од 580.000,00 динара. 

-  Месним заједницама на територији општине Бачка Топола изузев Месне заједнице Бачка 
Топола, за организовање обављања комуналне делатности, износ од 800.000,00 динара. 
 

Члан 7. 
 

 Приходи од наканде за путеве у износу од 900.000 динара усмеравају се у корист ЈП за 
грађевинско земљиште, за изградњу и одржавање локалних путева. 
 Приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта у планираном износу од 
800.000,00 динара усмеравају се у складу са Одлуком о допуни Одлуке о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта у корист: 
 - ЈП за грађевинско земљиште Бачка Топола за трошкове функционисања истог, износ од 
760.000,00 динара (95%), 
 - ЈП «Комград» Бачка Топола, за услуге наплате накнаде, износ од 40.000,00 динара, односно 
5% од износа наплаћене накнаде. 
 

Члан 8. 
 

 У сталну резерву буџета у периоду привременог финансирања издваја се износ од 220.000,00 
динара. 

Члан 9. 
 

 Текућа резерва у овом периоду  износи  800.000,00 динара и о њеном коришћењу одлучује 
Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола. 
 

Члан 10. 
 

 Приходи који се остваре и расходи који се изврше у периоду привременог финансирања, 
биће укључени у укупан биланс прихода и расхода Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2002. 
годину. 
 Пренета средства из 2001. године по завршном рачуну, распоредиће се финансијским планом 
за извршење буџета у 2002. години. 



Број 12. 27.12.2001. СТРАНА  194.  OLDAL 2001. 12.27.                12. szám 

 

 

 

 Средства која остану неутрошена на дан 31.12.2001. године на рачуну за отклањање 
последица поплава и подземних вода могу се користити и у периоду привременог финансирања за 
намене из Програма ЈП за грађевинско земљиште као и за програм противградне заштите. 
 

Члан 11. 
 

 Овлашћења дата Извршном одбору Скупштине општине Одлуком о биџету за 2001. годину 
важе и за време привременог финансирања, односно до доношења Одлуке о буџету за 2002. годину. 
 

Члан 12. 
 

 За извршење буџета у периоду привременог финансирања одговоран је Извршни одбор 
Скупштине општине. 
 Наредбодавац за извршење буџета општине је председник Извршног одбора и лице којег он 
овласти. 
 За законито и наменско трошење средстава, распоређених из буџета на поједине кориснике у 
периоду привременог финансирања, одговорна су лица која руководе радом корисника буџетских 
средстава. 

 
Члан 13. 

 
 Одредбе Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2001. годину које нису у супротности са 
овим Решењем, сходно ће се примењивати и у периоду привременог финансирања. 
 До доношења Одлуке о буџету за 2002. годину, у периоду привременог финансирања јавни 
приходи се распоређују за поједине намене и кориснике у оквиру раздела и позиција из Одлуке о 
буџету за 2001. годину. 

Члан 14. 
 

 Јавни приходи по врстама и јавни расходи по основним наменама приказани су у билансу 
прихода и расхода (Табела  бр. 1. и  бр. 2. у прилогу). 

 
Члан 15. 

 
 Јавни приходи из члана 2. овог Решења распоређују се за финансирање јавних расхода по 
носиоцима, корисницима и ближим наменама (Табела бр. 3. у прилогу)  
 

Члан 16. 
 

 У случају неравномерног остваривања прихода за време привременог финансирања за 
покриће расхода предвиђених овим Решењем, Извршни одбор може користити и средства сталне 
резерве буџета до износа од 1.100.000,00 динара. 

 
Члан 17. 

 

 Измене и допуне овог Решења врше се на начин и по поступку за његово доношење. 
 

Члан 18. 
 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а примењиваће се од 1. јануара 2002. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
- Извршни одбор – Председник 
Број: 400-40/2001-II Извршног одбора 
Дана: 26.12.2001. Дудаш Александар с.р.,  
Бачка Топола 
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1. ПРИХОДИ                                                                                                                       Табела бр. 1. 
 

909  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
909-3  ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНИХ НАКНАДА 

 909310 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 800.000,00
 909320 Накнада за путеве 900.000,00

 УКУПНИ ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНИХ 
НАКНАДА 1.700.000,00

909-4  ПРИХОДИ ОД МЕСНОГ  САМОДОПРИНОСА 
 909400 Самодопринос (пољопривреда и занатство) 500.000,00
  Свега 909-4 500.000,00

909-1 909110 Новчане казне 5.000,00
909-2 909210 Приходи Општинских органа управе 70.000,00
909-5 909510 Приходи од камата на депонована Средства 220.000,00
909-6 909610 Приходи од давања у закуп пословних просторија 80.000,00
909-6 909630 Средства за противпожарну заштиту 100.000,00
909-7 909710 Приходи од продаје сталне имовине -
909-8 909810 Посебна накнада за зашт.и унапр.животне средине 55.000,00
909-9 909910 Други непоменути приходи -

  Свега други јавни приходи 530.000,00
909  ОСТАЛИ ПРИХОДИ УКУПНО 2.730.000,00

  УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА (901+909) 31.970.000,00

СИНТЕ-
ТИЧКИ 
РАЧУН 

АНАЛИ-
ТИЧКИ 
РАЧУН 

 
ВРСТА ПРИХОДА   

ИЗНОС 

  ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА 
901-1  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 

 901110 Порез на зараде (5%) 2.000.000,00
 901120 Порез на  приход од пољопривреде и шумарства 200.000,00
 901130 Порез на фонд зарада (3,5%) 11.500.000,00
  Свега 901-1 13.700.000,00

901-2  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
 901210 Порез на имовину осим на земљиште 2.600.000,00
 901220 Порез на земљиште 600.000,00
  Свега 901-2 3.200.000,00

901-3  ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ 
 901310 Порез на наслеђе и поклоне 200.000,00
  Свега 901-3 200.000,00

901-4  ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 
 901410 Порез на пренос апсолутних права 2.800.000,00
  Свега 901-4 2.800.000,00

901-5  ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 901500 Порез на промет производа и услуга – ограничени део 3.200.000,00
  

901501 
Пореза на промет производа и услуга – неограничени 
део 

 
4.440.000,00

  Свега 901-5 7.640.000,00
  УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА 27.540.000,00
  ПРИХОДИ ОД ТАКСА 

901-6 901600 Општинске административне таксе 330.000,00
 901610 Боравишна (туристичка) такса 40.000,00

901-7 901700 Локалне комуналне таксе 1.330.000,00
  УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ТАКСА 1.700.000,00
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2. РАСХОДИ                       Табела бр.2. 
СИНТЕ- 
ТИЧКИ 
РАЧУН 

НАМЕ- 
НА 

 
ВРСТА РАСХОДА 

ИЗНОС 

  I СРЕДСТВА ЗА РАД 
911 000 Средства за зараде 3.750.000,00
911 010 Средства за материјалне расходе 1.800.000,00
911 024 Средства за наб.опреме и инвест. одрж. објеката 630.000,00
911 025 Средства за решавање стамбених потреба -
911 029 Средства за остале посебне намене 324.000,00

  СВЕГА: 6.504.000,00
  II СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

911 130 Робне резерве општине -
  СВЕГА: -
 
 

  III СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЗАКОНОМ 
УТВРЂЕНИХ ПРАВА  

911 300 Средства за образовање (основно и средње) 4.730.000,00
911 320 Средства за културу 890.000,00
911 330 Средства за физичку културу 110.000,00
911 340 Средства за социјалну заштиту 950.000,00
911 350 Средства за дечију заштиту 1.650.000,00
911 360 Средства за здравствену заштиту 150.000,00
911 390 Средства за заштиту човекове средине 1.520.000,00

  СВЕГА: 10.000.000,00
  IV ИЗДВАЈАЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ 

911 400 Стална резерва буџета 220.000,00
  СВЕГА: 220.000,00
  V СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНЕ И ДРУГЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
911 500 Средства за друштвене организације 270.000,00
911 510 Средства за месне заједнице  - самодопринос 500.000,00
911 700 Средства за интервенције 100.000,00
911 720 Средства за општу комуналну потрошњу 11.144.000,00
911 730 Средства за урбанистичко планирање и грађење 250.000,00
911 740 Средства за изградњу и одрж. локалних путева 900.000,00
911 590 Средства за друге општедруштвене потребе 200.000,00
911 750 Средства Фонда солид. стамбену изградњу 986.000,00

  СВЕГА: 14.350.000,00
  VI СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ 

911 630 Накнада за трошкове платног промета 96.000,00
  СВЕГА: 96.000,00
  VII СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋУ РЕЗЕРВУ 

911 900 Текућа буџетска резерва 800.000,00
  СВЕГА: 800.000,00
  УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ: 31.970.000,00
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3. РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА И БЛИЖИМ НАМЕНАМА   Табела бр. 3.  
БР. 
ПО-
ЗИЦ. 

ОСНОВ 
НАМЕ- 
НА 

АНАЛ. 
РАЧУН 

 

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА И БЛИЖИМ 
НАМЕНАМА 

 
 

ИЗНОС 

   РАЗДЕО 1 – СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА 
1. 000 911101 Плате 3.750.000,00
2. 010 911102 Материјални расходи 1.800.000,00
3. 023 911104 Средства за регрес за год. одмор радника -
4 024 911103 Средства за набавку опреме и инвестиционо 

одржавање објеката  
 

630.000,00
5. 025 911105 Средства за решавање стамбених потреба -
6. 029 911106 Сред. за остале посебне намене 324.000,00
7. 360 911107 Сред. за здравствену заштиту радника 100.000,00
8 000 911120 Сред. за Општ. јавно прав. – плате -
9. 010 911121 Сред. за Општ. јавно прав. – мат. -
   СВЕГА РАЗДЕО 1 6.604.000,00
   РАЗДЕО 2 – СРЕДСТВА ЗА РАД  ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
10 130 911210 Средства за интервенције – робне резерве -
11 390 911211 Средства Фонду за заштиту животиња 100.000,00
12. 390 911212 Средства Фонду за дезинсекцију и дератизацију 1.420.000,00
13. 320 911213 Средст. за Редакц.одбор Монографије -
14. 590 911214 Средства за Фонд награда -
15. 630 911215 Накнада за трошкове платног промета 96.000,00
16. 400 911216 Издвајање у сталну резерву буџета 220.000,00
17. 900 911217 Текућа буџетска резерва 800.000,00
18. 360 911218 Покровитељство здравствених манифестација (о 

проблему дроге, сиде, алкохола) 
50.000,00

19. 590 911220 Трошкови припреме пројеката 50.000,00
   СВЕГА РАЗДЕО 2: 2.736.000,00

   РАЗДЕО 3 – СРЕДСТВА ЗА РАД 
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

20.  500 911301 СУБНОР 12.700,00
21.   911303 Општински савез радио аматера 13.900,00
22.   911304 Савез извиђача 30.800,00
23.   911305 Еколошка секција «Аркус» 30.300,00
24.   911306 Млади истраживачи 11.800,00
25.   911307 ОК Покрета горана 38.500,00
26.   911308 ОО Црвеног крста – делатност 82.700,00
27.   911310 ЖСДП «Бачка» 14.000,00
28.  911314 Општинско удружење пензионера 18.800,00
28.а  911315 Удружење педагога Б.Топола 16.500,00

               СВЕГА РАЗДЕО 3: 270.000,00
   РАЗДЕО 4 – СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ 

ПОТРОШЊУ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
29. 740 911402 Средства за изградњу и одржавање локалних 

путева (ЈП за грађ. земљиште) 
 

900.000,00
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30 720 911403 Средства за одржавање пијаце  (Ј.П. Тржница») 100.000,00
31. 730 911406 Средства за урбанистичко планирање и грађење 

(ЈП за урбанизам) 
 

250.000,00
32. 720 911407 Средства за обављање комуналне делатности  

(Месне заједнице) 
 

800.000,00
33. 720 911408 ЈП «Комград» (за реализацију програма) 620.000,00
34. 720 911409 Реализација програма (ЈП за грађ. земљиште) 9.624.000,00
35. 700 911450 Средства за интервенције – отклањање штета од 

попл. и подз. Вода 
 

-
36. 700 911451 Средства за интервенц. – Општ. ватрог. савез 100.000,00
37. 750 911460 Средст. за Фонд солид. стамб. изгр. 986.000,00

   СВЕГА РАЗДЕО 4: 13.380.000,00
   РАЗДЕО 5: СРЕДСТВА ЗА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
38. 510 911500 Средства самодопр. од пољопр. и занат. 500.000,00

   СВЕГА РАЗДЕО 5: 500.000,00
 
 

  РАЗДЕО 6 – СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ПРАВА  

 300  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
39.  911610 -  за материјалне расходе 1.600.000,00
40.  911611 – за превоз ученика  1.400.000,00
41.  911612 –  за изградњу, реконструкцију, инвестиционо и 

текуће одржавање 
 

750.000,00
   Свега основно образовање 3.750.000,00
 300  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

42.  911620 – за материјалне расходе  730.000,00
43.  911621 – за изградњу, реконструкцију, инвестиционо и 

текуће одржавање  
 

250.000,00
   Свега средње образовање 980.000,00
   СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ 

44. 320 911630 - за функционисање установа 600.000,00
45.  911631 - за културно-уметничка друштва 190.000,00
46.  911632 - за посебне намене у области културе 100.000,00

   Свега култура 890.000,00
   СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

47. 330 911640 - за рад спортских организација 110.000,00
   Свега физичка култура: 110.000,00
   СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ 

ГРАЂАНА 
48. 340 911650 - за делатност Центра за социјални рад  50.000,00
49.  911651 - са Законом и Одлуком утврђена права 670.000,00
50.  911652 - за рад хуманитарних организација 30.000,00

 
51. 

  
911653 

- за функционисање народних кухиња – Црвени 
крст 

 
200.000,00

   Свега социјала 950.000,00
 350  СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ 

52.  911660 - за функционисање предшколске установе 1.500.000,00
53.  911661 - за посебне намене у области дечје заштите 150.000,00

   Свега брига о деци 1.650.000,00
 
 

   СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
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54. 590 911672 Сред. за рад информативних медија 150.000,00
   Свега за информисање 150.000,00

55.  
590 

911673 Средства за спровођење закона о службеној 
употреби језика  

- 

   СВЕГА РАЗДЕО 6: 8.480.000,00
   УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 31.970.000,00

 
  

115. 
 

На основу члана 68. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/99 i 27/2001) и 
члана 17. Статута Месне заједнице Стара Моравица, Савет Месне заједнице Стара Моравица на 
седници одржаној дана 17.12.2001. године, утврдио је да су грађани у спроведеном поступку 
писменог изјашњавања донели 

 
О Д Л У К У 

 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА ЗА ПЕРИОД 2002-2007. ГОДИНЕ 
 

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 1. јануара 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, 
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 - 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  зараде запослених 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, 
 - 10% на катастарски приход од пољопривреде за 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. 
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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 надзор 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. 

 
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 i 27/2001). 
 

Члан 17. 
 

 O прихватању ове Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Стара Моравица за период од 01. јануара 2002. до 01. јануара 2007. године грађани су се 
изјашњавали непосредно давањем писмене изјаве. 

 
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. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
СТАРА МОРАВИЦА 
Број: 211/2001 Председник Савета 
Стара Моравица Месне заједнице Стара Моравица 
17.12.2001. Др. Шомођи Ема, с.р. 
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116. 
 

На основу члана 68. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/99 i 27/2001) и 
тачке 3. члана 14. Статута Месне заједнице Бајша Савет месне заједнице Бајша на седници одржаној 
дана 19.12.2001. године утврдио је да су грађани у спроведеном поступку писменог изјашњавања 
донели 

 
О Д Л У К У 

 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША ЗА ПЕРИОД 2002-2006. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници, а у складу са планом развоја Месне заједнице Бајша установљава се самодопирнос за 
период од 01. јануара 2002. до 31. децембра 2006. године. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бајша. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
Члан 4. 

 
 Самодопринос се уводи за задовољење потребе у Месној заједници у износу од 3.600.000,00 
динара. 
 Средства месног самодоприноса употребиће се за следеће намене: 

- учешће у изградњи путева и тротоара, 
- учешће у обнови школске зграде 
- учешће у одржавању гробља и зелених површина 
- учешће у садњи дрвећа на територији села 
- учешће у одржавању комуналних зграда 
- учешће у одржавању зграде верских заједница 
- учешће у раду цивилних и друштвених делатности (спорт, култура, васпитање, 

образовање, итд.) 
- учешће у одржавању функционисања Месне заједнице 
- учешће у одржавању сметилишта 
- учешће у одвору атмосферских вода 
- учешће у завршетку радова на помоћном објекту ДВД-а 
- учешће у завршетку изградње Културног Дома 
- учешће у изради идејног пројекта за реконструкцију водоводне мреже 
- улична расвета. 

Члан 5. 
 
 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Бајша и грађани који остварују приход од имовине – имовинског права на подручју Месне 
заједнице Бајша. 

Члан 6. 
 
 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 4. ове Одлуке: 
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 -  4% на нето 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, 
 - 10% на катастарски приход од пољопривреде за 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: 45200-635-0-539 Месна заједница Бајша. 
 

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 Бајша. 

 
Члан 11. 

 
 Савет Месне заједнице Бајша 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. 

 
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. 
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 Савет Месне заједнице о извршеном програму и оствареним средствима по основу 
самодоприноса, подноси извештај и то путем збора грађана. 

 
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 Бајша. 
 

Члан 16. 
 
 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи  («Сл. гласник РС», број 49/99 и 27/2001). 
 

Члан 17. 
 

 О прихватању ове Одлуке грађани су се изјаснили давањем писмене изјаве непосредно. 
 

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. 
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈША 
Број: 15/2001 Председник 
Дана: 19.12.2001. Савета Месне заједнице Бајша 
Бајша Хуђик Корнел, с.р. 
 
Редни 
број 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

СТРАНА 

   
107. Одлука о изради измена Урбанистичког пројекта градског парка у 

Бачкој Топола 
 

186 
   

108. Одлука о висини учешћа општине Бачка Топола у обезбеђивању 
средстава за превоз ученика средњих школа 

 
187 

   
109. Одлука о измени одлуке о накнади за коришћење грађевинског 

земљишта  
 

188 
   

110.  Решење о именовању управника Установе за обављање делатности из 
области културе Бачка Топола 

 
190 

   
111.  Решење о изменама Решења о образовању цена закупа пословних 

просторија, осталих објеката и гаража 
 

190 
   

112. Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за 
одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка 
Топола 

 
 

191 



Број 12. 27.12.2001. СТРАНА  205.  OLDAL 2001. 12.27.                12. szám 

 

 

 

   
113. Решење о давању сагласности на Статут ЈП «Тржница» д.о.о. Бачка 

Топола 
 

192 
   

114. Решење о привременом финансирању општине Бачка Топола у периоду 
јануар-март 2002. године 

 
192 

   
115. Одлука о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Стара Моравица за период 2002-2007. године 
 

199 
   

116. Одлука о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Бајша за период 2002-2006. године 

 
202 

   
 

 

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 2002. годину износи 4.080,00 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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