
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

 

 TOPOLYA KÖZSÉG 

 

HIVATALOS LAPJA 
 

Број 8 – Година XXXV 

16. октобар 2003.  г. , Бачка Топола 

 XXXV. évfolyam – 8. szám 

Topolya, 2003. október 16. 
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 91. 

 

 На основу члана 148. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 49/99) 

Општинска изборна комисија објављује 

 

 

РЕЗУЛТАТЕ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА 

ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ОДРЖАНИХ 

ДАНА 12.10.2003. ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦЕИ БРОЈ 39. – ПАЧИР 

 

 

I 

 

 Општинска изборна комисија утврдила је да је у 39. Изборној јединици у ОШ «Моша 

Пијаде» - Пачир: 

- број бирача уписаних у бирачки списак 760 

- укупан број бирача који су гласали је 224 

- број примљених гласачких листића је 759 

- број неупотребљених гласачких листића је 535 

- број употребљених гласачких листића је 224 

- број неважећих гласачких листића је 3 

- број важећих гласачких листића је 221. 

 

 

II 

 

 Број гласова које су добили поједини кандидати: 

 

Ред.бр. Презиме и име 
Број гласова 

који су добили 
П р е д г л а г а ч 

1. ЖУЉЕВИЋ ЖОЛТ 86 Савез војвођанских Мађара 

2. ЗЕЛИЋ ЖАКЛИНА 105 Демократска странка Србије 

3. ХОВАЊ КАЛМАН 30 Група грађана 

 

 

III 

 

 На основу утврђених резултата Општинска изборна комисија констатује да је највећи број 

гласова добила и изабрана је за одборника у изборној јединици 39. Зелић Жаклина 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број: 013-19/2003-III 

Дана: 12.10.2003. године 

Бачка Топола 

 

 Секретар Председник 

 Општинске изборне комисије Општинске изборне комисије 

 Швелер Арпад с.р., Буквић Д. Богдан с.р., 
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92. 

 

 На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 

47/2003) и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», 

бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003), Скупштина општине Бачка Топола на својој седници 

одржаној дана 16. октобра 2003. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ПОВЕРАВАЊУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ ОМВ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ И ПРОДАЈНИМ 

КОМПЛЕКСОМ БТ-01 И БТ-02 БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Поверава се доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације и доношење Одлуке о 

Плану детаљне регулације ОМВ станице за снабдевање горивом и продајним комплексом БТ-01 и 

БТ-02 Бачка Топола, Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола. 

 

Члан 2. 

 

 Наведене одлуке Извршни одбор ће донети у складу са Просторним планом подручја 

инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд («Службени гласник РС», бр. 

69/2003). 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 

Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 350-27/2003 Скупштине општине 

Дана: 16.10.2003. Баби Атила с.р., 

Бачка Топола 

 

 

93. 

 

 На основу члана 33. тачка 28. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка 

Топола" бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003) Скупштина општине Бачка Топола на седници 

одржаној дана 16. октобра 2003. године доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О СТИПЕНДИРАЊУ ДЕЦЕ ПРЕМИНУЛИХ ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком о стипендирању деце преминулих одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (у даљем тексту: Одлука) утврђује се услови и начин остваривања права на стипендију 

деце преминулих одборника Скупштине општине Бачка Топола. 
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Члан 2. 

 

 Право на стипендију имају ученици основних и средњих школа, студенти виших и 

високих школа, - деца преминулих одборника, која се налазе на редовном школовању у земљи и у 

иностранству док траје њихово редовно школовање. 

 

Члан 3. 

 

 Право на стипендију ученици основних и средњих школа стичу од  првог дана првог 

полугодишта редовног школовања утврђеног актом надлежног министарства РС односно 

надлежног секретаријата АПВ. 

 Право на стипендију студенти виших и високих школа стичу од првог дана првог 

семестра редовног школовања утврђеног наставним планом универзитета односно факултета. 

 

Члан 4. 

 

 Висина стипендије утврђује се месечно у зависности од висине основице (нето) за 

обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи за претходни месец према следећем: 

 а) за ученика основних школа у висини од 1,00 основице за обрачун и исплату плата; 

 б) – за ученике средњих школа који путују од места пребивалишта до школе у висини од 

1,5 основице за обрачун и исплату плата; 

     - за ученике средњих школа који се школују у месту пребивалишта у висини од 1,00 

основице за обрачун и исплату плата; 

 ц) – за студенте који путују од места пребивалишта до више школе или факултета у 

висини од 2,00 основице за обрачун и исплату плата; 

     -   за студенте који се школују у месту пребивалишта 1,5 основице за обрачун и исплату 

плата. 

 
Члан 5. 

 

 Право на стипендију престаје када ученик или студент: 

- заврши школовање  

- напусти школовање 

- понавља разред или година студија 

- када наврши 27 год. живота 

Под завршетком редовног школовања сматра се: 

 а) за ученике основних школа, IV разреда гимназије, III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа дан завршетка другог полугодишта утврђен актом 

надлежног министарства РС, надлежног секретаријата АПВ или надлежног органа локалне 

самоуправе. 

 б) за студенте истеком апсолвентског рока. 

 У случају престанка права из става 1. овог члана родитељ, ученик или студент је дужан да 

обавести надлежан орган Општинске управе у року од 5 дана од дана настанка промене. 

 
Члан 6. 

 

 Право на стипендију имају ученици и студенти за све месеце текуће године а иста се 

исплаћује до 15. у месецу. 

 
Члан 7. 

 

 Права и обавезе корисника и даваоца стипендије регулишу се уговором о стипендирању. 
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Члан 8. 

 

 Захтев за остваривање права на стипендију подноси се надлежном органу Општинске 

управе почетком сваке школске године. 

 Уз захтев треба приложити: 

 - извод из матичне књиге рођених, 

 - уверење о упису у школу, вишу школу односно факултет. 

 

Члан 9. 

 

 Средства за стипендије обезбеђује се у буџету општине Бачка Топола. 

 

Члан 10. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 67-37/2003 Председник 

Дана: 16.10.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 
94. 

 

 На основу чл. 33. тачка 1. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине 

Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003), Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 16. октобра  2003. године доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ УЧЕШЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 

ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о висини учешћа општине Бачка Топола у обезбеђивању средстава за превоз 

ученика средњих школа ("Сл.лист општине Б.Топола" број 12/2001 и 2/2002) у члану 3. став 1. 

алинеја 2. иза речи свакодневно додају се речи: "односно недељно једанпут". 

 

Члан 2. 

 

 У члану 7. иза речи месечних додају се речи:  "односно викенд". 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 451-112/2003 Председник 

Дана: 16.10.2003.  Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила, с.р. 
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95. 

 

На основу  члана 199. ст. 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/99 и 

27/01) и члана 17. став 4. Одлуке о месним заједницама ("Сл.лист општине Бачка Топола", број 

3/2001) председник Скупштине општине Бачка Топола, дана   18.09.2003. године, доноси 

  

 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 1. Расписујем изборе за избор члана Савета месне заједнице Пачир у општини Бачка 

Топола. 

 2. Избори ће се одржати 12. 10. 2003. године. 

 3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 18. септембра 2003. године. 

 4. Изборе за члана Савета спровешће Изборна комисија месне заједнице Пачир у складу 

са одредбама Статута месне заједнице. 

 5. Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 
Број: 016-21/2003 Председник 

Дана: 18. 09. 2003. г. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

96. 

 

На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002) и 

члана 33. тачке 6. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 

6/2002 , 10/2002, 12/2002 и 4/2003), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 

16. октобра 2003. године, утврдила је 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЊЕГОШЕВО ЗА ПЕРИОД 2004-2008. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у 

Месној заједници Његошево, а у складу са планом развоја Месне заједнице Његошево 

установљава се самодопринос за период од 1.01.2004. до 31.12.2008. године на примања и 

приходе грађана. 

Члан 2. 

 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Његошево. 

 

Члан 3. 

 

 Самодопринос се уводи за задовољавање потреба грађана Месне заједнице Његошево у 

планираном износу од 2.624.540,00 динара. 

 

Члан 4. 
 

 Средства самодоприноса су намењена за следеће намене: 

 трошкови електричне енергије, 

 одржавање бунара и водоводне мреже, 
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 дотација СД "Пролетер", 

 материјални и нематеријални трошкови, 

 лд накнаде лд за 2 радника, 

 набавка пумпе, 

 легализација ново избушеног бунара, 

 остали трошкови за рад и функционисање Месне заједнице. 
 

               Планом је предвиђено и следеће: 

 реконструкција водоводне мреже, 

 реконструкција сеоског звоника, 

 оживљавање спорта и културе, 

 изградња санитарног чвора (сали зад.дома), 

 одржавање парковских површина и нових засада, 

 обележавање простора за пијацу, 

 изградња дечијег игралишта, 

 дотација за забавиште, 

 изградња капеле, 

 прикључење воде и струје на гробље, 

 изградња нових путева и тротоара, 

 поправка постојећих путева и тротоара, 

 изградња цркве, 

 проширење телефонске мреже. 

 

Члан 5. 
 

 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Његошево и грађани који остварују приход од имовине – имовинских права као и друге 

приходе на подручју Месне заједнице Његошево. 
 

Члан 6. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу по следећој основи: 

- 4% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, тј. прихода, као и приходе од имовине, патенте, ауторских права и техничких 

унапређења, 

- 10% на  доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност, 

- 5% на приход од вршења самосталне делатности. 

 
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 уплату самодоприноса из зарада запослених  вршиће исплатиоци 

зараде при свакој исплати зарада. 

 Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално 

обављају делатност личним радом у својини грађана и на остале приходе врши Пореска управа 

Регионални центар Нови Сад Филијала Бачка Топола у складу са одредбама закона којим се 

уређује порез на доходак грађана. 

 
Члан 9. 

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

принудним путем. 
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 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 НБ службе за 

Управу јавних плаћања у Бачкој Тополи. 

 Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Пореска управа Регионални 

центар Нови Сад Филијала Бачка Топола. 

 
Члан 11. 

 

 Савет Месне заједнице доноси финансијски план за сваку годину. 

Савет МЗ може у зависности од тржишних услова финансијским планом мењати 

предрачунску вредност ставки из члана 4. у складу са успостављеном пропорцијом које се не 

могу мењати. 
 

Члан 12. 

 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка средстава месног 

самодоприноса је Савет Месне заједнице Његошево, као и свих других обавеза везаних за рад и 

живот Месне заједнице Његошево. 
 

Члан 13. 
 

 Савет Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса 

Збору грађана једном годишње. 

 

Члан 14. 
 

 Неутрошена средства самодоприноса на крају године се пребацују у наредну годину и 

узимају се у обзир у изради Плана рада за наредну годину. 

 Планом рада Месне заједнице непредвиђено остварени приход ће се трошити на основу 

Одлуке Савета Месне заједнице. 

 

Члан 15. 
 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о 

локалној самоуправи  («Сл. гласник РС», број 9/2002). 

 

Члан 16. 
 

 О прихватању ове Одлуке  грађани Месне заједнице ће се изјаснити тајним гласањем. 

 

Члан 17. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 

Бачка Топола». 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-23/2003 Председник  

Дана: 16.10.2003.  Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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97. 

 

На основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса у области културе ("Сл. 

гласник РС", 49/92) и члана 30. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 9/2002) и 

члана 33. став 1. тачка 9. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", бр. 

6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 

16. октобра 2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ NÉPKÖNYVTÁR БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке 

Népkönyvtár Бачка Топола који је донео Управни одбор дана 04.08.2003. год. бројем 104/2003. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-28/2003-I Председник 

Дана:  16.10.2003.  Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила,с.р. 

 

 
98. 
 

На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 

Србије” број 47/2003) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (“Службени лист општине 

Бачка Топола” број 6/2002, 10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на својој 

седници одржаној дана 16. октобра 2003. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ 

СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ, ИЗРАДЕ И СПРОВОЂЕЊА УРБАНИСТИЧКИХ 

ПЛАНОВА И ДАВАЊА СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА О ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 

 
I 

 

У Решењу о именовању комисије за пружање стручне помоћи за обављање послова у 

поступку израде просторног плана општине, израде и спровођења урбанистичких планова и 

давања стручног мишљења о идејним пројектима (“Службени лист општине Бачка Топола” број 

4/2003) у тачки II тачке 1., 2., 3. и 4. мењају се и гласе: 

“1. Ковач Тибор, дипл. инж. архитектуре – за председника 

 2. Миклош Корнелија, дипл. инж. грађевинарства – за заменика председника 

 3. др. Харкаи Имре, дипл. инж. архитектуре – за члана, 

 4. Балањи Јанош, дипл. инж. геодезије – за члана .” 
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 После тачке 4. додају се нове тачке 5., 6. и 7. које гласе: 

“5. Седлар Петер, дипл. правник – за члана 

6. Фењвеши Аница, грађевински техничар – за члана 

7. Бисерка Илијашев, дипл.инг.арх. – представник Министарства надлежног за послове 

урбанизма и грађевинарства .” 

Досадашње тачке 5. и 6. постају тачке 8. и 9. 

 

II 

 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Бачка Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-35/2003 Председник 

Дана: 16.10.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола  Баби Атила с.р.,  

 

 99. 

 

 На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Службени гласник РС», бр. 25/2000 и 25/2002), члана 5. Одлуке о организовању 

Завода за урбанизам општине Бачка Топола у Јавно предузеће Д.О.О. за урбанистичко планирање 

и уређење општине Бачка Топола и Мали Иђош («Сл. лист општине Бачка Топола», бр. 4/2001)  и 

члана 33. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», 

број 6/2002, 10/2002 и 12/2002), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16. 

октобра 2003. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Д.О.О. ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 

I 

 

 Разрешава се КУЧЕРКА ЛЕНЂЕЛ ДОРОЋА, дипл. инж. хортикултуре из Бачке Тополе 

дужности в.д. директора Јавног предузећа Д.О.О. за урбанистичко планирање и уређење општине 

Бачка Топола и Мали Иђош. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-36/2003 Председник 

Дана:  16.10.2003. г. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

 

Ред. 

бр. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

СТРАНА 

   

91. Извештај Општинске изборне комисије Бачка Топола о спроведеном 

допунском избору 104. 
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92. Одлука о поверавању доношења одлуке о изради плана детаљне 

регулације ОМВ станице за снабдевање горивом и продајним комплексом 

БТ-01 и БТ-02 Бачка Топола 105. 

   

93. Одлука о стипендирању деце преминулих одборника Скупштине општине 

Бачка Топола  105. 

   

94. Одлука о допунама Одлуке о висини учешћа општине Бачка Топола у 

обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа  107. 

   

95. Одлука о расписивању избора за члана Савета Месне заједнице Пачир у 

Општини Бачка Топола 108. 

   

96.  Предлог Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне 

заједнице Његошево за период 2004-2008. године 108. 

   

97.  Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Народне библиотеке Népkönyvtár Бачка Топола 111. 

   

98. Решење о измени и допуни решења о именовању комисије за пружање 

стручне помоћи за обављање послова у поступку израде просторног плана 

општине, израде и спровођења урбанистичких планова и давања стручног 

мишљења о идејним пројектима 111. 

   

99. Решење о разрешењу в.д. директора Јавног предузећа д.о.о. за 

урбанистичко планирање и уређење општине Бачка Топола и Мали Иђош 112. 

 

 

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: 45200-637-3-245 Општинска управа Бачка Топола за „Службени 

лист општине Бачка Топола”. 

 

 

 


