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На основу члана 25. Закона о буџетском систему  ("Службени гласник Републике Србије", 

број 9/2002 и 87/2002), члана 30. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 

Србије", број 9/2002), и члана 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  18. децембра 2003. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2004. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Укупни приходи буџета општине Бачка Топола за 2004. годину утврђују се у износу од   

258.800.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 

 Приходи буџета распоређују се по врстама и то: 

 

Економска 

класифика 
ВРСТА ПРИХОДА И З Н О С 

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

 

711110 Порез на зараде 13.200.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 9.500.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 4.500.000,00 

711150 Порез на добитке од игара на срећу 500.000,00 

711180 Самодоприноси 3.000.000,00 

711190 Порез на друге приходе 16.000.000,00 

 УКУПНО 711: 46.700.000,00 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА   

712110 Порез на фонд зарада  65.000.000,00 

 УКУПНО 712: 65.000.000,00 

713 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ  

713120 Порез на имовину 18.500.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.500.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 22.000.000,00 

713610 Порез на акције на име и уделе 2.000.000,00 

 УКУПНО 713: 44.000.000,00 

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  

714100 Општи порези на добра и услуге  

 - Порез на промет производа и услуга – ограничени део 25.400.000,00 

 - Порез на промет производа и услуга – ван ограничења 39.800.000,00 

 - Део пореза на промет од вишкова - 

714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 100.000,00 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 100.000,00 

714440 Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене 

премије осигурања 300.000,00 
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714510 Порези на моторна возила  

714513 - Комунална такса за држање моторних возила 5.000.000,00 

714514 - Годишња накнада за друмска моторна возила 4.000.000,00 

714552 Боравишна такса 100.000,00 

714562 Накнада за заштиту животне средине 500.000,00 

714570 Општинске комуналне таксе 150.000,00 

 УКУПНО 714 75.450.000,00 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ  

716110 Комунална такса на фирму 1.800.000,00 

 УКУПНО 716 1.800.000,00 

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  

733151 Текући трансфери од других нивоа власти  

 - из буџета Републике 2.000.000,00 

 - из буџета АПВ 1.000.000,00 

733251 Капитални трансфери – приватизација 4.200.000,00 

 УКУПНО 733 7.200.000,00 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  

 Накнада за коришћење простора и грађвинског земљишта  

741530 - комуналне таксе  500.000,00 

741534 - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 9.600.000,00 

 УКУПНО 741: 10.100.000,00 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  

742152 Приходи од давања у закуп објеката 1.200.000,00 

742251 Општинске административне таксе 3.000.000,00 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.700.000,00 

742351 Приходи општинских органа управе 100.000,00 

 УКУПНО 742: 6.000.000,00 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ  

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 

општине 100.000,00 

 УКУПНО 743: 100.000,00 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  

745151 Остали  приходи у корист нивоа општине 2.450.000,00 

 УКУПНО 745: 2.450.000,00 

 УКУПНА ПРИМАЊА: 258.800.000,00 
 

Члан 3. 
 

 На основу Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем, издаци буџета распоређују се за обављање следећих функција: 
 

Шифра ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА ИЗНОС 

01 Опште јавне услуге 49.220.000,00 

03 Јавни ред и безбедност 700.000,00 

04 Економски послови 7.490.500,00 

05 Заштита животне средине 6.972.500,00 

06 Становање и комунални послови 90.829.500,00 

07 Здравство 6.300.000,00 

08 Рекреација, култура и религија 22.025.700,00 

09 Образовање 55.181.800,00 

10 Социјална заштита 20.080.000,00 

 УКУПНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТА 258.800.000,00 
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Члан  4. 

 

 Издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима: 

 

КОНТО ВРСТА РАСХОДА ИЗНОС 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 51.098.000,00 

411 Плате и  додаци запослених 41.281.000,00 

412 Социјални допринос на терет послодавца 6.937.000,00 

413 Накнаде у натури 370.000,00 

414 Социјална давања запосленима 1.160.000,00 

415 Накнаде за запослене 450.000,00 

416 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 900.000,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 32.301.200,00 

421 Стални трошкови 3.988.200,00 

422 Трошкови путовања 600.000,00 

423 Услуге по уговорима 19.493.000,00 

424 Специјализоване услуге 5.700.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 

426 Трошкови материјала 1.720.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 62.600.000,00 

451 Субвенције јавним нефинансијским организацијама 62.600.000,00 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 60.883.000,00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 60.883.000,00 

47 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 15.648.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  15.648.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 15.459.300,00 

481 Донације невладиним организацијама 13.450.800,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 1.508.500,00 

483 Новчане казне, пенали по решењу судова 500.000,00 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА   3.890.500,00 

499 Средства резерве 3.890.500,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 16.920.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 15.270.000,00 

512 Машине и опреме 1.250.000,00 

513 Остала основна средства 400.000,00 

 УКУПНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТА: 258.800.000,00 
 

Члан 5. 
 

 У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.000.000,00 динара.  

 Издвајање се врши у висини од 1,5% месечних прихода остварених у претходном месецу 

текуће године, све док се у сталној буџетској резерви не обезбеди износ од 3.882.000,00 динара. 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола одлучује о коришћењу средстава 

сталне буџетске резерве до висине 10% расположивих средстава за намене утврђене Законом. 

 Одлуку о коришћењу средстава изнад 10% средстава доноси Скупштина општине Бачка 

Топола. 

 Стална буџетска резерва може се користити и за привремено извршавање обавеза буџета 

услед смањеног обима примања, о чему Решење доноси Извршни одбор. 
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Члан 6. 

 

 У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.890.500,00 динара. 

 О коришћењу средстава из овог члана одлучује Извршни одбор Скупштине општине 

Бачка Топола на предлог органа Општинске управе надлежног за финансије. Средства текуће 

буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава. 

 По правоснажним судским Одлукама, исплата на терет средстава текуће буџетске резерве 

врши се на основу решења наредбодавца. 

 Извршни одбор може пренети у текућу буџетску резерву средства распоређена буџетом 

за одређене намене, за које утврди да неће бити утрошена до краја буџетске године. 

 

Члан 7. 

 

 Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 3.000.000,00 динара чине трансферна 

средства по основу месног самодоприноса од пољопривреде и занатства, која се у расходном 

делу буџета преносе у корист месних заејдница у висини остварених прихода. 

 

Члан 8. 

 

Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 86.487.500,00 динара утврђује се за 

финансирање јавних расхода преко посебних рачуна из области образовања, културе, физичке 

културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и информисања. 

Финансирање потреба у овим областима врши се преко посебних рачуна Општинске 

управе као директног корисника средстава буџета општине. 

 

Члан 9. 

 

Део средстава остварених по основу пореза на фонд зарада у износу од 5.570.000,00 

динара усмерава се за солидарну стамбену изградњу, у складу са Одлуком о утврђивању стопе 

пореза на фонд зарада на територији општине Бачка Топола. 

 Део прихода од пореза на фонд зарада у износу од 59.430.000,00 динара усмерава се 

наменски за реализацију програма усвојених од стране Извршног одбора у корист: 

 - Месних заједница на територији општине изузев Месне заједнице Бачка Топола, за 

организовање обављања комуналне делатности, износ од 4.931.000,00 динара, 

 - Месним заједницама на територији општине изузев Месне заједнице Бачка Топола, за 

реализацију програма развоја насеља,  износ од 18.841.000,00 динара, 

 - Јавном предузећу за грађевинско земљиште за завршетак започетих инвестиција, износ 

од 23.460.000,00 динара, 

 - Јавном предузећу «Комград», за реализацију програма водоснабдевања, износ од 

12.198.000,00 динара. 

 

Члан 10. 

 

 Приходи од средстава за противпожарну заштиту усмеравају се у корист Фонда за 

противпожарну заштиту општине. 

 

Члан 11. 

 

 Приходи од годишње накнаде за друмска моторна возила усмеравају се за одржавање 

путева, укључујући и зимско одржавање. 
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Члан 12. 

 

 Накнада за заштиту животне средине усмерава се за реализацију програма Фонда за 

заштиту животне средине и Фонда за заштиту животиња. 

 

Члан 13. 

 

 Средства која у поступку приватизације буду пренешена из буџета Републике у корист 

буџета општине, усмеравају се за развој инфраструктуре на територији општине Бачка Топола на 

основу закључка Извршног одбора. 

 

Члан 14. 

 

 Наредбодавац за извршење буџета општине Бачка Топола у целини и по посебним 

рачунима је председник Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола или лице којег 

он овласти. 

За извршење буџета одговоран је Извршни одбор Скупштине општине. 

 

Члан 15. 

 

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима за извршење буџета. 

 Тромесечне планове за извршење буџета доноси Одељење за финансије уз прибављену 

сагласност Извршног одбора. 

 

Члан 16. 

 

 Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета, у 

оквиру средстава одобрених овом Одлуком. 

 Средства јавним предузећима преносе се на основу програма усвојених од стране 

Извршног одбора Скупштине општине и на основу захтева јавног предузећа. 

 Средства месним заједницама за реализацију програма развоја насеља преносе се на 

основу програма месних заједница, усвојених од стране Извршног одбора Скупштине општине 

Бачка Топола по поднетим захтевима. 

 Извршни одбор утврђује приоритет у коришћењу средстава за развојне програме  месних 

заједница, у складу са задацима локалне самоуправе одређеним у Закону о локалној самоуправи. 

 Пренос средстава у корист месних заједница врши се у складу са динамиком остварења 

прихода од пореза на фонд зарада. 

 

Члан 17. 

 

Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе само до износа средстава 

обезбеђених у буџету општине. 

Приликом стварања нових обавеза за буџет општине, Извршни одбор утврђује да ли су за 

извршавање тих нових обавеза обезбеђена средства на основу биланса јавних прихода и биланса 

већ утврђених јавних расхода у буџету. 

 

Члан 18. 

 

 У случају да се приходи буџета не остварују у планираном износу, Извршни одбор може 

да утвди приоритет у коришћењу средстава. 

 Извршни одбор може вршити измене распоређених износа за поједине намене у оквиру 

Одлуком утврђеног обима средстава, осим за оне намене за које су посебним законом односно 

Одлуком утврђени извори средстава. 
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Извршни одбор доноси одлуку о промени у апропријацијама директних корисника 

буџетских средстава. Директни корисник буџетских средстава може извршити преусмеравање 

апропријација одобрених у финансијском плану само у Законом утврђеном износу и уз одобрење 

Одељење за финансије Општинске управе. 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 19. 

 

 Јавни приходи из члана 1. ове Одлуке распоређују се за финансирање јавних расхода по 

носиоцима, корисницима и ближим наменама, и то: 

 

КЛАСИФИ-

КАЦ. ПОЗИ

ЦИЈА 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС 

ФУН

КЦ. 

ЕКОН 

1 2 3 4 5 

   РАЗДЕО 1.-ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

01   Глава 1.1.-Скупштина општине, Изврш-ни 

одбор и Омбудсман 

 

 411 1 Плате и додаци  запослених 4.240.000,00 

 412 2 Социјални доприноси на терет послодавца 711.600,00 

 422 3 Трошкови путовања 300.000,00 

 423 4 Услуге по уговору (накнаде и репрезентац.) 1.700.000,00 

 482 5 Порези (порез на фонд зарада) 148.400,00 

   Свега глава 1.1. 7.100.000,00 

     

01   Глава 1.2. – Општинска управа  

 411 6 Плате и додаци запослених 24.020.000,00 

 412 7 Социјални доприноси на терет послодавца 4.035.400,00 

 413 8 

Накнаде у натури (месечна карта, дечји 

новогодишњи пакетићи) 300.000,00 

 414 9 

Социјална давања запосленима (стипендије деци 

запослених, отпремнине, помоћ у медиц.лечењу 

запослених) 1.060.000,00 

 415 10 Накнаде за запослене (готовина-превоз) 450.000,00 

 416 11 Награде, бонуси и остали посебни расходи 

(јубиларна награда) 200.000,00 

 421 12 Стални трошкови (платни промет, енергет. 

комуналне, комуник.и услуге осигурања) 2.790.000,00 

 422 13 Трошкови путовања (накнаде за службени пут у 

земљи и у иностранству и за коришће-ње 

сопственог аутомобила) 300.000,00 

 423 14 Услуге по уговору (уговори о делу, образо- вање и 

усавршавање запослених, услуге информисања) 500.000,00 

 424 15 Специјализоване услуге (трошкови спрово- ђења 

ЗУП-а,анализа исправности воде за пиће) 1.000.000,00 

 425 16 Текуће одржавање (одржавање објеката и опреме) 800.000,00 

 426 17 Материјал (администгративни материјал, стручна 

литература, гориво и мазиво, репрезентација) 1.600.000,00 

 482 18 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 904.600,00 
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 483 19 Новчане казне и пенали по решењу судова и 

судских тела 500.000,00 

 511 20 Зграде и грађевински објекти (израда пројект-не 

документације, инвестиционо  одржавање 

објеката) 700.000,00 

 512 21 Машине и опрема 1.250.000,00 

 513 22 Остала основна средства (куповина компју-

терских програма) 200.000,00 

   Свега Глава 1.2. 40.610.000,00 

     

01   Глава 1.3. – Остале посебне намене  

 416 23 Трошкови локалних избора 700.000,00 

 463 24 Трошкови одржавања манифестација од опш- 

тинског значаја 350.000,00 

 472 25 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000,00 

 481 26 Дотације невладиним организацијама – 

политичким странкама 360.000,00 

   Свега глава 1.3. 1.510.000,00 

   УКУПНО 1 – ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМО-

УПРАВЕ (поз. 1-26) 49.220.000,00 

     

 

09-

912 

  РАЗДЕО 2 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 423 27 Превоз ученика 8.000.000,00 

   Текући трансфери другим нивоима власти 

(463100)  

 463 28 Превоз запослених 1.500.000,00 

 463 29 Трошкови енергије 7.000.000,00 

 463 30 Трошкови осталих услуга 3.873.000,00 

 463 31 Текуће поправке и одржавање 2.316.200,00 

 463 32 Материјал 3.146.400,00 

     

   Капитални трансфери другим нивоима власти 

(463200)  

 463 33 Капитално одржавање зграда и објеката 1.291.800,00 

 463 34 Машине и опрема 1.292.000,00 

   УКУПНО 2 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

(поз.27-34) 28.419.400,00 

     

09-

920 

  РАЗДЕО 3. ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СРЕД-ЊЕ  

ОБРАЗОВАЊЕ  

   Текући трансфери другим нивоима власти 

(463100)  

 463 35 Превоз запослених 860.000,00 

 463 36 Трошкови енергије 1.640.000,00 

 463 37 Трошкови осталих услуга 923.200,00 

 463 38 Текуће поправке и одржавање 556.200,00 

 463 39 Материјал 1.500.000,00 
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   Капитални трансфери другим нивоима власти 

(463200)  

 463 40 Капитално одржавање зграда и објеката 2.983.000,00 

 463 41 Машине и опрема 500.000,00 

   УКУПНО 3 – СРЕДЊЕ ОБРАЗ. (поз. 35-41) 8.962.400,00 

     

08-

820 

  РАЗДЕО 4 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА КУЛТУРУ 
 

   Глава 4.1. Дом културе Бачка Топола  

 411 42 Плате и додаци запослених 1.538.000,00 

 412 43 Социјални доприноси на терет послодавца 259.000,00 

 421 44 Стални трошкови (платни промет, енергија) 65.000,00 

 482 45 Порез на фонд зарада 54.000,00 

   Свега глава 4.1. 1.916.000,00 

     

   Глава 4.2. Народна библиотека  

 411 46 Плате и додаци запослених 2.670.000,00 

 412 47 Социјални доприноси на терет послодавца 450.000,00 

 413 48 Трошкови превоза запослених 70.000,00 

 414 49 Социјална давања запосленима 100.000,00 

 421 50 Стални трошкови (платни промет, енергетске и 

комун.услуге,осигурање) 533.200,00 

 423 51 Услуге информисања-штампа 93.000,00 

 426 52 Материјал 120.000,00 

 482 53 Порез на фонд зарада 93.500,00 

 513 54 Куповина књига 200.000,00 

   Свега глава 4.2. 4.329.700,00 

     

   Глава 4.3. Дотације непрофитним институ-

цијама и организацијама  

 481 55 Дотације међуопштинским институцијама 1.430.000,00 

 481 56 Дотације културно-уметничким друштвима на 

основу Правилника 2.000.000,00 

 481 57 Дотације верским заједницама 800.000,00 

 481 58 Средства за културне манифестације 650.000,00 

   Свега глава 4.3. 4.880.000,00 

   УКУПНО 4 – КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА (поз. 42-

58 11.125.700,00 

     

08-

830 

  РАЗДЕО 5 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА 

ИНФОРМИСАЊЕ  

 451 59 Текуће субвенције ЈИП»Бачка Топола» за 

програме информисања јавности 4.167.000,00 

 451 60 Капиталне субвенције ЈИП «Бачка Топола» за 

опремање регионалне радио станице 973.000,00 

 481 61 Дотације непрофитним организацијама из области 

новинско издавачке делатности 160.000,00 

   УКУПНО 5 - ИНФОРМИСАЊЕ (поз. 59-61) 5.300.000,00 
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08-810   РАЗДЕО 6 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ФИЗИ-ЧКУ 

КУЛТУРУ  

 481 62 Дотације непрофитним организацијама-мали 

спортови 1.800.000,00 

 481 63 Дотације кошаркашким и фудбалским клубовима 

и за масовни спорт 1.500.000,00 

 481 64 Дотације непрофитним организацијама – спортске 

манифестације 100.000,00 

   УКУПНО 6 – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (поз. 62-

64) 3.400.000,00 

   РАЗДЕО 7 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА 

СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ ГРАЂАНА  

09-920 423 65 Превоз ученика средњих школа 9.200.000,00 

10-

1070 

463 66 Текући трансфери другим нивоима власти – 

Центар за социјални рад 79.200,00 

10-

1070 

472 67 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

2.850.000,00 

10-

1070 

481 68 Дотације непрофитним организацијама 

2.650.800,00 

   УКУПНО 7 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТАИТА (поз. 

65-68) 14.780.000,00 

     

   РАЗДЕО 8 – ПОСЕБАН РАЧУН ДРУШТ-ВЕНЕ 

БРИГЕ О ДЕЦИ  

10-

1040 

  Глава 8.1. Предшколска установа «Бамби» 

Бачка Топола  

 411 69 Плате и додаци запослених 8.813.000,00 

 412 70 Социјални доприноси на терет послодавца 1.481.000,00 

 482 71 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 308.000,00 

   Свега глава 8.1. 10.602.000,00 

     

   Глава 8.2.- Средства за бригу о деци и породици  

 472 72 Бесплатне ужине и уџбеници 2.000.000,00 

 472 73 Суфинансирање боравка трећег и четвртог детета 

у дечијој установи 848.000,00 

 472 74 Родитељски додатак за прво дете у породици 1.050.000,00 

   Свега глава 8.2. 3.898.000,00 

   УКУПНО 8 –ДЕЧЈА ЗАШТИТА (поз. 69-74) 14.500.000,00 

     

07-700   РАЗДЕО 9 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

 463 75 Капиталне донације Дому здравља «др. Хаџи 

Јанош» 4.000.000,00 

 424 76 Превентивна здравствена заштита становни- штва  

женске популације 2.000.000,00 

 463 77 Превентивна здравствена заштита од трихине-лозе 

у месним заједницама на територији општине 300.000,00 

   УКУПНО 9 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (поз. 

75-77) 6.300.000,00 
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   РАЗДЕО 10 – ФОНДОВИ И РАЧУНИ ПО-

СЕБНИХ НАМЕНА  

05   Заштита животне средине  

 424 78 Фонд за заштиту животиња 300.000,00 

 424 79 Фонд за дезинсекцију и дератизацију 1.400.000,00 

 424 80 Посебан рачун за заштиту животне средине 300.000,00 

     

03   Безбедност  

 424 81 Фонд за противпожарну заштиту 500.000,00 

 424 82 Фондација «Безбедност за све грађане» - 

 424 83 Посебан рачун за безбедност општине Б.Топола 200.000,00 

     

   Образовање, култура, наука и спорт  

09 472 84 Посебан рачун за школовање младих талената 8.600.000,00 

08 472 85 Фонд награда 200.000,00 

08 481 86 Посебан рачун за развој привреде и предузетничке 

активности (дотације удружењима) 500.000,00 

   УКУПНО 10 – ФОНДОВИ И РАЧУНИ 

ПОСЕБНИХ НАМЕНА (поз. 78-86) 12.000.000,00 

     

   РАЗДЕО 11 – СТАМБЕНО-КОМУНАЛНА 

ПОТРОШЊА  

     

   Глава 11.1. Стамбена изградња  

06-610 511 87 Фонд за солидарну стамбену изградњу (0,3% од 

пореза на фонд зарада) 5.570.000,00 

   Свега глава 11.1. 5.570.000,00 

     

   Глава 11.2. – Месне заједнице  

 463 88 Трансфери месним заједницама за вршење поверених 

послова из области комуналне дел. 4.931.000,00 

06-630   -водоснабдевање                          2.958.500,00  

05-510   -изнош.и депон.смећа                  1.085.000,00  

05-540   -одржав.гробља и зел.повр.           887.500,00  

06-620 463 89 Суфинансирање развојних програма месних заједница 18.841.000,00 

   Свега глава 11.2. 23.772.000,00 

     

   Глава 11.3. Капиталне субвенције ЈП 

                     «Комград» Бачка Топола  

06-630 451 90 Програм водоснабдевања-изградња Фабрике воде у 

Бачкој Тополи 20.000.000,00 

06-630 451 91 Програм реконструкције водоводног и кана 

лизационог система 7.000.000,00 

   Свега глава 11.3. 27.000.000,00 

     

06-620   11.4. Капиталне субвенције ЈП за грађевин- 

         ско земљиште  

 451 92 Изградња дечјих игралишта 1.400.000,00 

 451 93 Изградња аутобуских стајалишта 900.000,00 

 511 94 Откуп земљишта за Индустријски парк 9.000.000,00 

 451 95 Обавезе ЈП по основу опремања бунара 10.500.000,00 

 451 96 Завршетак бунара-документација 660.000,00 

 451 97 Завршетак изградње Кошут Парка у Ст.Моравици 1.000.000,00 

   Свега глава 11.4. 23.460.000,00 
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   Глава 11.5. Текуће субвенције ЈП за грађевинско 

земљиште  

     

06-640 451 98 Улична расвета 5.000.000,00 

06-620 451 99 Одржавање путева и сигнализац. 2.000.000,00 

06-620 451 100 Текуће одрж.путева-зимска служба 2.000.000,00 

05-510 451 101 Одржавање јавних површина (тендери) 3.000.000,00 

06-620 451 102 Трошкови функционисања 4.000.000,00 

   Свега глава 11.5. 16.000.000,00 

   УКУПНО 11 – СТАМБЕНО КОМУНАЛНА 

ПОТРОШЊА (поз. 87-102) 95.802.000,00 

     

   РАЗДЕО 12 – СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ  

                          ПОТРЕБЕ  

     

04 421 103 Трошкови платног промета 600.000,00 

04 463 104 Трансфери месним заједницама (самодопр.) 3.000.000,00 

08 481 105 Дотације удружењима грађана на основу конкурса 1.500.000,00 

   УКУПНО 12 – СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ 

                           ПОТРЕБЕ (поз. 103-105) 5.100.000,00 

     

04   РАЗДЕО 13 – РЕЗЕРВЕ  

     

 499 106 Стална резерва буџета 1.000.000,00 

 499 107 Текућа буџетска резерва 2.890.500,00 

 521 108 Робне резерве - 

   УКУПНО 13 – РЕЗЕРВЕ (поз.106-108) 3.890.500,00 

   УКУПНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТА 258.800.000,00 

 

 

Члан 20. 

 

 Неискоришћена средства која преостану на рачуну буџетског корисника на крају године, 

враћају се у буџет Општине, изузев наменски дозначених средстава за инвестиције по 

закљученим уговорима. 

 

Члан 21. 

 

 Депоновање и пласирање новчаних средстава буџета Општине као и средстава директних 

и индиректних буџетских корисника врши се у складу са законским прописима. 

 

Члан 22. 

 

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

Одсек за друштвене делатности као организациона јединица Општинске управе, директни је 

носилац финансијских планова посебних рачуна чије су потребе билансиране на позицијама 27-

74. Финансијске планове посебних рачуна доноси Извршни одбор. 

 

Члан 23. 

 

 Одељење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно 

предузетништво и имовинско-правне послове, као организациона јединица Општинске управе, 

директни је носилац финансијских планова посебних рачуна чије су потребе билансиране на 

позицијама 80 и 86. 
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Члан  24. 

 

 Средства буџета општине, буџета виших нивоа власти и приходи које својом делатношћу 

остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по ближим наменама годишњим 

финансијским планом прихода и расхода на које сагласност даје Извршни одбор, а по претходно 

прибављеном мишљењу Одељења за финансије. 

 Годишњи финансијски план прихода и расхода из става 1. оцог члана доноси функционер 

који руководи буџетским корисником, односно надлежни орган буџетског корисника, а доставља 

га на сагласност најкасније до 31.12.2003. године. 

 Детаљни услови коришћења средстава одобрених сходно ставу 1. и 2. овог члана могу се 

регулисати уговором. 

 Уколико корисник не поступи по одредбама закљученог уговора, поступиће се сходно 

ставу 5. овог члана. 

 Уколико у року из става 2. овог члана буџетски корисник не донесе финансијски план, 

може користити средства распоређена у буџету, осим средстава за плате, месечно највише до 

30% износа средстава која му припадају по равномерној динамици за један месец. 

 

Члан 25. 

 

 Директни и индиректни корисници буџета су дужни да у својим финансијским плановима 

средства из буџета општине искажу на контима прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

Члан 26. 

 

Обрачуната амортизација имовине која се води у буџету, отписује се на терет сопственог 

капитала. 

Корисници буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, 

умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2004. години, сразмерно делу у коме су та 

средства обезбеђена из средстава буџета општине. 

 

Члан 27. 

 

Обрачун и исплату средстава за плате запослених свих буџетских корисника, прати 

Извршни одбор Скупштине општине. 

Овлашћује се функционер који руководи радом корисника буџетских средстава да може 

предложити план награђивања запослених по основу квалитета рада, остварене продуктивности и 

уштеда у коришћењу средстава. 

Извршни одбор Скупштине општине даје сагласност на Појединачне колективне уговоре 

свих органа и установа чији је оснивач Општина. 

  

Члан 28. 

 

 Извршни одбор даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из 

буџета општине којима се утврђује број и структура запослених и даје сагласност на број и 

структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова 

програма корисника буџета општине. 

 

Члан 29. 

 

Корисници средстава буџета општине дужни су да на захтев општине, а најмање два пута 

годишње, подносе извештај о свом раду и остваривању програма као и о коришћењу средстава 

пренетих из буџета општине за те намене. 

 



Број 12. 18.12.2003. СТРАНА              OLDAL 2003. 12.18.  12. szám 

 

 167.  

 

 

 

 

Члан 30. 

 

 Свака исплата на терет средстава буџета општине врши се на основу решења 

наредбодавца, којим је утврђена обавеза и висина исплате. 

За пренос средстава из буџета корисник буџетских средстава подноси захтев Оделењу за 

финансије – Одсеку за буџет и фондове са одговарајућом документацијом. За кориснике који се 

финансирају преко посебних рачуна, захтев за пренос средстава из буџета подноси шеф Одсека 

за друштвене делатности, при чему се имају у виду приходи које буџетски корисници остварују 

обављањем услуга или уступањем јавних прихода. 

У захтеву за пренос средстава из буџета расходи се разврставају по економској 

класификацији, у складу  са законским прописима. 

 

Члан 31. 

 

За законито трошење средстава по свим наменама која припадају Општинској управи 

одговоран је секретар Општинске управе. 

За законито и наменско распоређивање средстава са посебних рачуна (сем посебног 

рачуна за избеглице) одговоран је шеф Одсека за друштвене делатности. 

 За законито и наменско трошење средстава која се усмеравају јавним предузећима, 

установама, организацијама или удружењима, одговорна су лица која руководе радом корисника 

буџетских средстава. 

 

 

III  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

 Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова које 

закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа – корисници 

субвенција, морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. 

 

Члан 33. 

 

 Средства билансирана на позицијама 92-102 усмеравају се у корист ЈП за грађевинско 

земљиште, до завршетка поступка статусних промена. 

 

Члан 34. 

 

 Средства предвиђена на позицијама 24 – Трошкови манифестација од општинског значаја 

и 26 – Дотације политичким странкама, усмерава Извршни одбор. 

 
Члан 35. 

 

 Средства предвиђена на позицијама 57 – Дотације верским заједницама и 58 – Средства 

за културне манифестације усмерава Извршни одбор. 

 
Члан 36. 

 

 Распоред средстава билансираних на позицији 61. - Посебног дела буџета извршиће се на 

основу предлога ЈИП "Бачка Топола". 
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Члан 37. 

 

 Средства предвиђена на позицији 62. и 63. - Посебног дела буџета распоредиће се на 

спортске клубове и друштва на основу Правилника. 

 Средства за спортске манифстације предвиђена на позицији 64. - Посебног дела буџета 

усмерава Извршни одбор. 

 

Члан 38. 

 

 Средства билансирана на позицији 74. - Посебног дела буџета реализоваће се на основу 

Одлуке о остваривању права на родитељски додатак за прво дете у породици у Општини Бачка 

Топола. 

Члан 39. 

 

 Средства предвиђена на позицији 75. – Капиталне донације Дому здравља «Др. Хаџи 

Јанош» реализоваће се на основу закљученог уговора о донаторству.  

Средства за превентивну здравствену заштиту предвиђена на позицијама 76. и 77. 

Посебног дела буџета усмерава Извршни одбор. 

 

Члан 40. 

 

 Средства билансирана на позицијама у оквиру раздела 10. усмериће се на основу 

програма појединих фондова и рачуна посебних намена, које доноси Извршни одбор на предлог 

ресорног одељења Општинске управе. 
 

Члан 41. 

 

 Средства билансирана на позицији 88. - Трансфери месним заједницама за вршење 

поверених послова из области комуналне делатности, распоредиће се у корист месних заједница, 

изузев Месне заједнице Бачка Топола, сразмерно броју становника. 

 Пренос средстава из буџета врши се месечно у складу са динамиком остварења 

планираних прихода буџета од пореза на фонд зарада. 

 

Члан 42. 

 

 По доношењу Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2004. годину, Извршни одбор ће 

расписати Конкурс за доделу средстава предвиђених на позицији 105 – Дотације удружењима 

грађана . Распоред средстава врши Извршни одбор на основу критеријума утврђених у Конкурсу. 

Динамику преноса средстава билансираних ан овој позицији утврђује Извршни одбор до 

утврђивања резултата конкурса. 

 

Члан 43. 

 

Овлашћује се Извршни одбор да се у склопу активности везаних за отварасе 

консолидованог рачуна трезора локалне самоуправе утврди статус корисника буџетских 

средстава и да у случају потребе иницира Министарству финансија и економије њихове статусне 

промене.  

 Оквир средстава за поједине намене односно функције у случају статусних промена 

остаје непромењен. 

 Овлашћује се Извршни одбор да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са 

прописаним класификацијама. 

 

Члан 44. 

 

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

општине Бачка Топола», а примењиваће се од 1. јануара 2004. године. 
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Члан 45. 

 

 Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику Републике Србије». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-48/2003-II  Председник 

Дана: 18. 12. 2003. г. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

 

 

119. 

На основу члана 4. став 2. Закона о порезу на фонд зарада (“Сл.гласник РС”, бр. 27/2001) 

и члана 29. Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 6/2002 и 

10/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18. децембра 2003. године 

донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

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

 

Члан 2. 

 

 Средства по основу пореза на фонд зарада су приход буџета општине Бачка Топола. 

 Део остварених средстава из предходног става овог члана по стопи од 0,3% усмеравају се 

за солидарну стамбену изградњу, а преостали део за намене предвиђене Одлуком о буџету 

општине Бачка Топола за 2004. годину. 
 

Члан 3. 

 

 Даном стпања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању стопе пореза на 

фонд зарада на територији општине Бачка Тoпола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 

12/2002). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 

Бачка Топола”, а примењиваће се од 01.01.2004. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  43-7/2003-I  Председник 

Дана: 18. 12.2003.  Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА  Баби Атила, с.р. 

 

 

 



Број 12. 18.12.2003. СТРАНА              OLDAL 2003. 12.18.  12. szám 

 

 170.  

 

 

 

120. 

 На основу члана 16. Закона о јавним приходима и јавним расходима (Сл.гласник РС, бр. 

76/91, 41/92, 18/93, 37/93,  67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/01), члана 78. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 9/02) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (Сл. лист 

општине Бачка Топола бр. 6/02, 10/02 и 12/02) Скупштина општине Бачка Топола на седници 

одржаној дана  18. децембра  2003. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се општинске административне таксе  (у даљем тексту: таксе) 

које се наплаћују за списе и радње у поступку пред Општинском управом. 

 

Члан 2. 

 

Таксама подложни списи и радње као и висина такса утврђује се Тарифом о општинским 

административним таксама општине Бачка Топола (у даљем тексту: Таксена тарифа), која је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом Одлуком за поједине 

случајеве није другачије прописано. 

 Ако  Таксеном тарифом није друкчије прописано таксена обавеза настаје: 

1) за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник – када се 

записник састави; 

2) за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово 

издавање; 

3) за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

 

Члан 4. 

 

 У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, 

износ плаћене таксе и тарифни број по којем је плаћена. 

 У случају да је лице ослобођено од плаћања таксе, у издатом акту означава се да такса 

није плаћена и основ ослобађања од плаћања таксе. 

 

Члан 5. 

 

 Од плаћања таксе ослобађају се правна лица из члана 18. и списи и радње из члана 19. 

Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/2003). 

 

Члан 6. 

 

 Такса се плаћа у готовом новцу, на прописани уплатни рачун у корист буџета општине 

бачка Топола. 

Члан 7. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским 

административним таксама («Службени лист оптшине Бачка Топола», бр. 3/2001 и 9/2001). 
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Члан 8. 

 

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

општине Бачка Топола». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  434-19/2003-I Председник 

Дана: 18. 12. 2003. г. Скупштине општине  

БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 

 

Т А Р И Ф А 

О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 Тарифни број 1.  

   

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

другачије прописано 

 

 60,00 дин. 

 2. За састављање писмене молбе, захтева, изјаве, пуномоћи, 

предлога, пријаве и других поднесака (обрасци и сл.) ако овом 

тарифом није другачије прописано 

 

 

100,00 дин. 

3. За попуњавање образаца за иностранство (вишејезичних и 

гарантна писма и визе), уговора о купопродаји моторних возила и 

других образаца по захтеву странке 

 

 

100,00 дин. 

   

 Тарифни број 2.  

   

1. За сва решења која доноси Општинска управа ако овом тарифом 

није другачије прописано 

 

160,00 дин. 

2. За решења приликом утврђивања испуњености услова пословног 

простора са аспекта заштите животне средине при отварању 

самосталних радњи 

 

 

 1.000,00 дин. 

   

 Тарифни број 3.  

   

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

није другачије прописано 

 

 100,00 дин. 

2. За оверу података у обрасцу «захтев за издавање личне карте»  100,00 дин. 

   

 Тарифни број 4.  

   

1. За оверу потписа, преписа или аутентичности рукописа и 

фотокопије 

 

 80,00 дин. 

2.  За сачињавање преписа исправе по захтеву странке по једној 

страни 

 

 80,00 дин. 

 - за сваку наредну страницу  20,00 дин. 

3. За оверу пуномоћи по једној страни  80,00 дин. 

 - За сваку наредну страну  20,00 дин. 

4. За оверу уговора о купопродаји моторних возила чија је вредност:  

 - до 10.000 динара вредности 300,00 дин. 

 - од 10.000 до 50.000 дин. 500,00 дин. 

 - преко 50.000 дин. 1.000,00 дин. 
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 Тарифни број 5.  

   

 За  акта о којима се одлучује по захтеву:  

1. За издавање извода из урбанистичког плана  

 - за индивидуалну изградњу  2.000,00 дин. 

 - за инвестиционе објекте  6.000,00 дин. 

2.  За издавање акта о урбанистичким условима  

 - за индивидуалне објекте 2.000,00 дин. 

 - за инвестиционе објекте 6.000,00 дин. 

   

 Тарифни број 6.  

   

 За акта којима се одлучује о захтеву за   

1.  - изградњу 3.000,00 дин. 

 - доградњу 2.000,00 дин. 

 - реконструкцију 1.000,00 дин. 

2. Адаптацију и санацију 500,00 дин. 

3. Изградњу помоћног објекта 

(бунари, септичке јаме, ограде и сл.) 

 

500,00 дин. 

4. Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта 300,00 дин. 

5.  Извођење радова на текућем одржавању објекта 150,00 дин. 

6. Пријаву припремних радова 1.000,00 дин. 

7.  Пријаву радова 3.000,00 дин. 

8.  Рушење објекта 1.000,00 дин. 

   

 Тарифни број 7.  

   

1.  За издавање решења о претварању стамбеног простора 

у пословни простор 

 

600,00 дин. 

   

 Тарифни број 8.   

   

1.  За легализацију изграђених објеката  

 - за објекте физичких лица 500,00 дин. 

 - за објекте правних лица 3.000,00 дин. 

   

 Тарифни број 9.  

   

1. Технички преглед индивидуалних објеката  300,00 дин. 

2. Технички преглед инвестиционих објеката  600,00 дин. 

3. Технички преглед електричне инсталације  200,00 дин. 

4. Преглед возила  200,00 дин. 

5. Комисијски преглед објеката ради издавања записника о степену 

изграђености објеката 

 

 300,00 дин. 

 (Напомена: Уз таксу из тачке 5. овог тар. броја плаћа се додатних 

0,2% од вредности објекта) 

 

   

 Тарифни број 10.   

   

 За акта којима се одлучује о:   

1.  Заузимању јавних површина монтражним објектима (бараке, 

киосци и др.) 

 

300,00 дин. 

2. Заузимању јавних површина постављањем објеката привременог 

карактера (тезге, столови, апарати за сладолед, кокице идр.) 

150,00 дин. 
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 Тарифни број 11.  

   

 За акта којима се одлучује по захтеву за:  

1. Одређивање кућног броја  160,00 дин. 

2. Заузимање јавне површине ради држања грађевинског материјала  160,00 дин. 

3. Одобрење за раскопавање јавне површине  160,00 дин. 

4. Издавање одобрења за вађење и кресање стабала  160,00 дин. 

5. Издавање одобрења за продужење радног времена угоститељских 

објеката 

 

 160,00 дин. 

   

 Тарифни број 12.  

   

1. За излазак на лице места комисије или другог надлежног органа 

Општинске управе по захтеву странке на подручју општине 

 

500,00  дин. 

 (Напомена: Трошкови комисије се наплаћују по посебном 

трошковнику) 

 

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

вредности некретнине 

 

   

 Тарифни број 13.  

   

1. За доношење акта о регулисању обавеза због промена намене 

пољопривредног земљишта 

 

 1.500,00 дин. 

   

 Тарифни број 14.  

   

 За доношење аката:  

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

делатности 

 

 600,00 дин. 

2. За сваку измену решења о обављању самосталне делатности  600,00 дин. 

3. О проширењу делатности, привремене одјаве, промене седишта 

радње и наставак након привремене одјаве 

 

 600,00 дин. 

4. За издавање дупликата о упису и брисању радњи из Регистра свих 

делатности 

 

 200,00 дин. 

   

 Тарифни број 15.  

   

1. За издавање интернационалних извода из Матичних књига 1.000,00 дин. 

2. За издавање уверења о слободном брачном стању за иностранство 1.000,00 дин. 

3. За излазак ван службених просторија ради закључивања брака од 

стране матичара 

 

3.000,00 дин. 

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

   

 Тарифни број 16.  

   

1. За издавање уверења и потврда по члану 161. ЗУП-а  200,00 дин. 

2. За оверу реда вожње на линијском саобраћају (у локалном 

саобраћају) 

 

 200,00 дин. 

3. За опомену којом се обвезник позива да плати дужну таксу  200,00 дин. 

   

 Тарифни број 17.  

 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. 
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121. 

 

 На основу члана 2 Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник Републике Србије», 

бр. 16/97 и 42/98) и члана 33 Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола», 

бр. 6/2002, 10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18. 

децембра 2003. године доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о комуналним делатностима («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 

3/97, 5/2002 и 6/2002) у члану 11. став 3. и 4. се мењају и гласе: 

 «Комуналне делатности из члана 2. тачке 5.,6.,7.,10., 11. и 12. ове Одлуке, обавља Јавно 

предузеће за грађевинско земљиште из Бачке Тополе. 

 Комуналне делатности из члана 2. тачке 8.,9.,14.,15., и 16. ове Одлуке, обавља Јавно 

комунално предузеће «Комград» из Бачке Тополе ». 

 

Члан 2. 

 

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

општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 352-19/2003-I Скупштине општине 

Дана:  18. 12. 2003. г.  Баби Атила с.р.,  

Бачка Топола 

 

122. 

 

 На основу члана 74. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/2003) и члана 33. тачка 4. 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 18. децембра 2003. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О МЕРИЛИМА ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређују се мерила за уговарање висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада), на територији Општине Бачка Топола (у 

даљем тексту: Општина). 
 

Члан 2. 

 

 Висина накнаде утврђује се у зависности од зоне у којој се гради, дограђује или 

реконструише објекат, степена уређености грађевинског земљишта и намене објекта који се 

гради, дограђује или реконструише. 
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Члан 3. 

 

 Приликом утврђивања висине накнаде, иста садржи и вредност посебних погодности које 

земљиште пружа кориснику са становишта његовог привођења планираној намени. 

 

Члан 4. 

 

 Мерило за утврђивање накнаде је вредност локације – зона у којој се врши грађење 

објекта као израз економске односно тржишне вредности локације, где је вредност локације 

управо пропорционална њеној атрактивности, саобраћајној опслужености и приступачности, 

обиму радова и трошкова уложених за припрему и уређење грађевинског земљишта. 

 

II МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

 

Члан 5. 

 

 Мерила за утврђивање накнаде у функцији вредности локације су дефинисана поделом 

територије Општине на зоне: 

 

ЕКСТРА ЗОНА  

 

Простор који обухвата улице Раде Кончара, Петефи бригаде и део улице Маршала Тита 

лева и десна страна од улице Вашариште до Истарске улице. 

 

 I. ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА:  

 

- се граничи: са севера улицом Нушићевом на делу од улице Светозара Марковића до 

улице Маршала Тита, на делу улице Маршала Тита надовезује се на улицу Јадранску све до 

улице Арањ Јаноша, на делу улице Арањ Јаноша до улице 7.јули, делом улице 7.јули до улице 

Омладинске, 

 - са истока делом улице Омладинске од улице 7. јули до улице Раде Кончара, улицом 

1.Маја на делу од улице Раде Кончара до улице Карађорђеве, 

- са југа делом улице Карађорђеве од улице Народног јединства до улице Бољаи Фаркаша 

улицом Бољаи Фаркаша од улице Карађорђеве до улице Маршала Тита и делом улице Змај 

Јовине до улице Маршала Тита до улице Ђуре Јакшића, 

 - са запада улицом Змај Јовине на делу од улице Ђуре Јакшића до улице Петефи Бригаде, 

улицом Светозара Марковића на делу од улице Петефи Бригаде до улице Нушићеве 

- из горе наведене зоне изузима се простор из ЕКСТРА ЗОНЕ (припадајући део). 

 

II. ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА: 

 

се дели на четири простора: А. простор на северу, Б простор на истоку, Ц. простор на југу и Д. 

простор на западу су одвојени са просторима III грађевинске зоне. 

 

А. простор на северу са граничи: 

 

- са југа: улицом Јадранском од улице Арањ Јаноша до улице Маршала Тита, улицом 

Маршала Тита  до улице Нушићеве, улицом Нушићевом на делу од улице Маршала Тита до 

улице Спортске, 

- са запада: улицом Спортском од улице Нушићеве до улице Георги Димитрова и у 

продужетку улице Спортске преко блока 3. до улице Херој Пинкија, 

 - са севера делом улице Хероја Пинкија, од улице Криваја, део улица М.Тита до 

Плитвичке улице и до реке Криваје, 

- са истока Арањ Јаноша, од Јадранске улице до Нађ Јожефа, северна страна Нађ Јожефа 

улице до Далматинске (западна страна) до границе града гр. реона. 
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Б. простор на истоку се граничи: 

 

- са севера у продужетку улице Лист Ференца преко блокова 6, 16, и 35. до улице 

Народноослободилачке, улицом Народноослободилачком до Лењинове, улицом Млинском од 

улице Народноослободилачке до улице Раде Кончара, 

- са истока на делу поред жељезничке пруге Београд-Суботица од улице Млинске до 

улице Жељезничке, улицом Жељезничком од жељезничке пруге до улице Раде Кончара, улицом 

Раде Кончара на делу од улице Жељезничке до Трга ослобођења на делу Трга ослобођења од 

улице Раде Кончара до границе са југа која полови блокове 18 и 37. 

 - са запада улицом 1.маја на делу од границе са југа, односно од кућног броја 11. 

Првомајске улице до улице Раде Кончара и улицом Омладинском на делу од улице Р.Кончара до 

улице Л.Ференца. 

  

Ц. простор на југу се граничи: 

 

- са севера делом улице Змај Јовине од улице Ђуре Јакшића до улице Маршала Тита на 

делу улице Бољаи Фаркаша од улице Маршала Тита до улице Цара Душана, 

- са истока границом у правцу север-југ која дели блокове 9 и 19 од улице Бољаи 

Фаркаша до улице Вашариште, 

- са југа улицом Вашариште на делу од претходно наведене границе са истока до пута М-

22, путем М-22 на делу од улице Вашариште до улице Бранка Радичевића, делом улице Бранка 

Радичевића од пута М-22 до границе овог простора, 

- са запада се пружа у правцу југ-север од улице Бранка Радичевића до улице Змај Јовина 

и дели део блока 9. 

У овај Ц. простор спадају грађевинске парцеле које имају улични фронт на улицу 

Маршала Тита. 

  

Д. простор на западу се граничи: 

  

- са севера границом у правцу запад-исток од улице Борис Кидрича до улице Светозара 

Марковића дели блок 10, 

- са истока улицом Светозара Марковића на делу од границе овог простора са севера до 

улице Петефи бригаде, улицом Змај Јовином на делу од улице Петефи бригаде до улице 

Балзакове, 

- са југа улицом Балзакова на делу од улице Змај Јовине до улице Јожеф Атиле, границом 

која надовезује углове улице Балзакова и Јожеф Атиле као и Јована Поповића и Иве Лоле Рибара 

деливши део блока 9. у правцу североисток-југозапад, 

 - са запада улицом Јована Поповића на делу од улице Иве Лоле Рибара до Моравичког 

пута и улицом Борис Кидрича на делу од Моравичког пута до северне границе овог простора 

односно до улице Црвена звезда. 

- из горе наведене зоне изузима се простор из ЕКСТРА ЗОНЕ (припадајући део). 

 

III. ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА: 

 

се дели такође на четири простора: простор са североистока, простор на југоистоку, простор на 

југозападу и простор на северозападу одвојени са просторима II. грађевинске зоне. 

 

А. простор на североситоку се граничи:  

- са севера улица Нађ Јожефа од Арањ Јаноша до Народноослободилачко, 

- са истока делом Народноослободилачке од Тимочке до половине брлока бр. 35., 

- са југа преко блока 35 и 16. до Омладинске улице, део Омладинске до улице 7. јула, део 

7. јула до Арањ Јаноша, 

- са запада цела ул. Арањ Јаноша, 
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Б. простор на југоистоку се граничи: 

- са севера границом у правцу запад-исток, од улице 1.маја до Трга ослобођења и дели се 

на блокове 18 и 37. Тргом Ослобођења на делу од поменуте границе до улице Индустријске 

улицом Индустријском од Трга ослобођења до жељезничке пруге Београд-Суботица, 

- са истока жељезничком пругом Београд-Суботица, на делу од улице Индустријске до 

улице Новосадска, 

- са југа улицом Новосадском на делу од жељезничке пруге до улице 23.октобар, улицом 

23.октобра на делу од улице Новосадске до улице Вашариште, улицом Вашариште до улице 

23.октобар до источне границе простора II. грађевинске зоне (дели парцелу "Агробачке") која се 

пружа у правцу југ-север и надовезује улицу Бољаи Фаркаш са улицом Вашариште,  

- са запада поменутом границом која се пружа од улице Вашариште до улице Бољаи 

Фаркаша и надовезује их, улицом Бољаи Фаркаша на делу од поменуте границе до улице 

Карађорђеве, улицом Карађорђевом на делу од улице Народног јединства улицом 1.маја на делу 

од улице Народног јединства до кућног броја 11. 

  

Ц. простор на југозападу се граничи: 

- са севера границом која надовезује углове улица Балзакова, Јожеф Атила и Јована 

Поповића, Иве Лоле Рибара деливши блок 9, улицом Балзаковом на делу од улице Јожеф Атиле 

до улице Змај Јовине, 

- са истока улицом змај Јовине на делу од улице Балзакове до улице Ђуре Јакшића, 

границом која се пружа надовезавши угао улица Змај Јовина и Ђуре Јакшића са улицом Бранка 

Радичевића у правцу север-југ, деливши блок број 9.   

- са југа улицом Бранка Радичевића на делу од поменуте границе до улице Јована 

Поповића, 

- са запада улицом Јована Поповића на делу улице Бранка Радичевића до улице Иве Лоле 

Рибара. 

 

Д. простор на северозападу се граничи: 

- са севера улицом Триглавском до улице Кошут Лајоша, у продужетку улице Триглавске 

до улице Херој Пинкија, деливши блокове 11 и 12. улицом Херој Пинкија до границе која 

надовезује улицу Спортску са улицом Херој Пинкија, улицом Спортском, улицом Нушићевом од 

Спортске до Св.Марковића, улицом Светозара Марковића, од Нушићеве до средине блока 10. 

односно до улице Танчић Михаља, 

- на југу улицом Борис Кидрича до улице Триглавске. 

 

IV. ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА: 

 

се дели на четири простора: простор на североистоку, простор на југоистоку, простор на 

југозападу и простор на северозападу. 

 

А. простор на североситоку се граничи: 

 

- са северне стране границом грђевинског реона, 

- са источне стране границом грађевинског реона која обухвата насељено место 

Мићуново, 

- са јужне стране асфалтним путем малој индустрији до улице Едварда Кардеља, 

- са западне стране жељезничком пругом од улице Индустријске до улице Тимочке, 

улицом Тимочком делом Нађ Јожефа од Народноослободилачке до Далматинске и улицом 

Далматинском. 

 

Б. простор на југоистоку се граничи: 
 

- са севера улицом Новосадском до жељезничке пруге, делом улице 23.октобар од угла 

Новосадске до Вашаришта, улицом Вашаришта до Бечејског пута, 

- са источне стране жељезничком пругом од Новосадске до Бечејског пута, Бечејским 

путем на граници блокова 59 и 50. 
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- са југа грађевинским реоном и границом блокова број 59 и 50. до улице Дубровачке, 

- са запада улицом Дубровачком и делом улице Бечејски пут од Дубровачке до 

Вашаришта. 

 

Ц. простор на југозападу се граничи: 

- Кулским путем, улицом Бранка Радичевића, улицом Јована Поповића, улицом 

Бајшански пут од Јована Поповића до границе грађевинског реона код блокова 22., 21. и део 

блока 20. и јужно границом грађевинског реона до Кулског пута. 

 

Д. простор на северозападу се граничи: 

- са севера границом грађевинског реона од Суботичког пута до Купрешке улице, 

- са запада границом грађевинског реона односно границом западном блокова 28., 27 и 

26., 

- са југа границом грађевинског реона и Моравичким путем, 

- са истока улицом Борис Кидрича до Триглавске улице, Триглавском улицом преко 

улице Херој Пинкија до реке Криваја. 

 

Блок 23. се налази у IV. зони. 

 

Индустријска зона: 

Индустријска зона се дели на четири простора, односно комплекса: 

 

А. грађевинско-метални комплекс се граничи: 

- са севера улицом Едварда Кардеља са запада жељезничком пругом, са југа Бечејским 

путем, а са истока границом грађевинског реона. Ове границе обухватају блокове број 56, 57, 58, 

63 и 64. 

 

Б. кланични комплекс се граничи: 

- граница са истока магистралним путем М-22 (Е-5), са југа границом грађевинског реона, 

са запада границом грађевинског реона и улицом Кулски пут. 

Ове границе обухватају блокове број 41, 40 и део блока 20. 

 

Ц. комплекс дрвне индустрије се граничи: 

- са севера улицом Тимочком, са запада улицом Народноослободилачком до улице 

Млинске, са југа улицом Млинском а са истока жељезничком пругом. 

Ове границе обухватају блок бр. 45. 

 

Д. комплекс млинске индустрије се граничи: 

 

- са севера улицом Жељезничком и део улице Раде Кончара, са запада Тргом ослобођења 

до Индустријске, са југа улицом Индустријском, а са истока жељезничком пругом. 

Ове границе обухватају и део блока бр. 47.  

 

V ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА:  - Стара Моравица, Бајша, Зобнатица, Мали Београд, Ново Орахово 

 

VI ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА: - Бачки Соколац 

                        - Гунарош, Карађорђево 

            - Криваја, Његошево, Томиславци 

            - Панонија, Пачир 

 

VII ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА: - Бразилија – Багремово 

             - Богарош, Г. Рогатица 

             - Кавило, Оборњача, Победа, Светићево 

             - Средњи Салаш 
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Члан 6. 

 

 Накнада у односу на степен уређености грађевинског земљишта обрачунава се на основу 

трошкова из: 

 

Табела бр. 1. 

 Трошкови припреме и уређења грађевинског земљишта у динарима по 1 м
2
 

 

Зона Припрема Електрика Тротоар Водовод Канализац. Коловоз 

ЕКСТРА 

ЗОНА 162 213 63 81 91 517 

I 108 142 42 54 61 345 

II 72 95 28 36 41 230 

III 68 64 18 24 28 154 

IV 54 48 14 18 21 115 

V 46 42 12 16 18 100 

VI 32 29 8 11 12 70 

VII 16 15 4 6 6 35 

 

 Накнада се обрачунава у динарском износу по 1 м
2
 нето површине објекта обрачунато по 

ЈУС У. Ц2. 100 који је утврђен Решењем о утврђивању Југословенског стандарда из области 

грађевинарства ("Службени лист СРЈ", број 32/2002) а објављен је у посебном издању Савезног 

завода за стандардизацију (у даљем тексту: ЈУС У.Ц2.100) – тачка 3.8., укључујући и површине 

из тачке 3.8.1., 3.8.2. и 3.8.3. 

 

Члан 7. 

 

 Код специјалних објеката (силоси, бране, сушаре, резервоари, антенски стубови, и сл.) 

код којих се трошкови уређења грађевинског земљишта не могу обрачунати по м
2
 инвеститор 

плаћа на име трошкова за уређење грађевинског земљишта 20% од вредности објеката. 

 

Члан 8. 

 

 Коефицијент корекције накнаде обрачунате на основу табеле 1., као функција врсте и 

намене објекта који се гради, дограђује или реконструише, примењује се на основу: 

 

Табела број 2. 

Ред. 

бр. 

Намене објекта – простора, односно земљишта за које се утврђује накнада 

за уређивање 

Коеф. 

Корекције 

1. јавни објекти (дечије установе, школе факултети, установе социјалне 

заштите, здравствени објекти, објекти културе, објекти спорта и верски 

објекти) 0,50 

2. стамбени објекти (индивидуални стамбени објекти, станови  у 

колективним стамбеним зградама, станови у стамбено-пословним 

објектима, стамбени објекти у низу)  0,80 

3. објекти привредно-производне делатности (складишта, стоваришта, 

производно занатство, индустрија, грађевинарство, пијаце, саобраћајни и 

пратећи објекти, јавне гараже и пратећи пословни простор, гараже за 

пољопривредне машине, стаклене баште, викенд куће површине до 45 м
2
, 

атељеи, галерије, фарме и сл.) 1,00 

 објекти пословно-услужне делатности (пословно-стамбени објекти, 

комерцијално-здравствени објекти, комерцијално-образовни објекти, 

комерцијални објекти дечијих установа, и пословни садржаји у објектима 

спорта за комерцијалну употребу и сл.)  
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 објекти пословно-комерцијалне делатности (административни-, 

комерцијални-, трговински објекти и сл.)  

4. објекти привредно-производне делатности (викенд куће површине преко 

45 м
2
 , изложбени салони, канцеларијски простори у привредном односно 

производном објекту и сл.) 

објекти пословно-услужне делатности (апартмани, угоститељски објекти, 

хотели, мењачнице, 

објекти пословно-комерицијалне делатности ( објекти забаве и разо-ноде, 

видео клубови и сл.) 1,50 

5. објекти посебне намене (кладионице, коцкарнице, бензинске пумпе и сл.) 2,00 

 

 Општина ће преко својих органа, за објекте од посебног интереса за развој Општине, 

одредити посебни коефицијент корекције, као подстицај за грађење те врсте објеката. 
 

Члан 9. 
 

 Накнаде обрачунате на основу члана 5., 6. и 8. ове одлуке примењују се у посебним 

случајевима на следећи начин: 

 - уколико се споредне функције основног објекта налазе у склопу јединственог објекта, 

исте се обрачунавају по истим мерилима као основни објекат; 

 - уколико се споредне стамбене функције налазе дислоцирано од главног стамбеног 

објекта, исте се обрачунавају по стварној корисној површини умањеној за 50%. 

 Накнада за изградњу помоћних објеката из члана 2. став 1. тачка 29. Закона о планирању 

и изградњи ("Службени гласниК РС" број 47/2003) неће се обрачунавати. 

 Накнада за објекте који користе комплекс земљишта (бензинске пумпе, спортски терени у 

комерцијалне сврхе, индустријске зоне и сл.) обрачунава се и по метру квадратном земљишта. 

 

Члан 10. 
 

 Ако на земљишту постоје објекти који су изграђени са грађевинском дозволом односно 

одобрењем за изградњу, а приликом изградње се исти руше, накнада се обрачунава само за 

разлику у површини између старог и новоподигнутог објекта исте намене. 

 

Члан 11. 
 

 Уколико иневститор инвестиционом документацијом не прикаже површину постојећег 

објекта који се руши, нето површина порушеног објекта се утврђује множењем бруто површине 

порушеног објекта се коефицијентом 0,75. 

 Уколико је нето површина новосаграђеног објекта исте намене мања од површине 

порушеног објекта, не врши се обрачун трошкова и о томе се издаје посебна потврда. 

 

Члан 12. 
 

 За претварање подрума, тавана, заједничких просторија у стамбени или пословни 

простор, плаћа се накнада умањена за 20%. 

 За претварање стана или  споредних објекта у пословни простор плаћа се накнада за 

пословни простор, која се умањује за вредност накнаде за  стамбене објекте. 

 За претварање пословног простора у стамбени простор не плаћа се накнада, о чему се 

издаје посебна потврда. 

 

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ 

СЕ ЛЕГАЛИЗУЈУ 
 

Члан 13. 
 

 Власнику индивидуалног стамбеног објекта изграђеног, дограђеног или реконструисаног 

без грађевинске дозволе, који пријаву поднесе у складу са Законом а Општинска управа утврди 
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да је објекат могуће легализовати, односно да испуњава услове за добијање употребне дозволе, 

накнада обрачуната по члану 5. до 11. ове одлуке: 

  

 1. Обрачунава се  у зависности од површине објекта који се легализује, и то: 

     1.1. обрачунава се додатно умањење од 20% за објекте који не прелазе 60 м
2
 корисне 

површине; 

     1.2.  за објекте корисне површине преко 60 м
2
 нема умањења. 

 

 2. Посебни услови, у зависности од динамике исплате накнаде: 

     2.1. износ накнаде обрачунат на основу тачке 1. умањује се за 15% у случају 

једнократне уплате на дан закључења уговора; 

     2.2. износ накнаде обрачунат на основу тачке 1. умањује се за 5% у случају плаћања у 6 

једнаких месечних рата; 

     2.3.  омогућава се исплата накнаде обрачунате на основу тачке 1. од 12 до 24 једнаких 

месечних рата, уз примену обрачуна ревалоризације неисплаћеног износа, како је то регулисано у 

члану 19. ове одлуке. 

 Корисна површина се обрачунава на основу ЈУС У.Ц2. 100. 

 

Члан 14. 

 

 Власници објеката, који нису индивидуални стамбени објекти, изграђених, дограђених 

или реконструисаних без грађевинске дозволе, плаћају накнаду према одредбама ове Одлуке, без 

права на умањења из члана 13. ове Одлуке. 

 

IV  УГОВОР О НАКНАДИ 

 

Члан 15. 

 

 Међусобни односи у погледу уређивања грађевинског земљишта и плаћања накнаде истог 

уређују се уговором кога закључују инвеститор објекта и Организација надлежна за уређење 

грађевинског земљишта, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње (у даљем 

тексту: Организација надлежна за уређење грађевинског земљишта). 

 Накнаду плаћа инвеститор изградње, доградње или реконструкције објекта. 

 

Члан 16. 

 

 Накнада обрачуната по члану 5. до 12. ове одлуке исплаћује се: 

1. у једнократном износу даном закључења уговора уз умањење од 15%; 

2. до 6 једнаких месечних рата за износе од 60.000 до 600.000 динара; 

3. до 12 једнаких месечних рата за износе од 600.000 до 3.000.000 динара, 

4. од 12 до 24 једнаке месечне рате за износе веће од 3.000.000 динара 

На неисплаћени износ накнаде из тачке 3. и 4. овог члана примењује се обрачун 

ревалоризације, како је то регулисано у члану 19. ове одлуке. 

 

Члан 17. 

 

 Накнада, утврђена и обрачуната на основу члана 5. до 12. и члана 13., 14., и 16., се плаћа 

за постојећу комуналну опремљеност. 

 Средства накнаде ће се користити за уређивање грађевинског земљишта, према Програму 

за уређивање јавног грађевинског земљишта. 

 

Члан 18. 

 

 Уколико инвеститор прикаже да је на земљишту, која му је на основу одредби Закона 

дато на коришћење као неуређено, сопственим средствима учествовао у изградњи одређених 
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комуналија, накнада  му се неће обрачунавати код утврђивања трошкова уређења грађевинског 

земљишта за оне комуналије чију изградњу је исплатио сопственим средствима. 

 Као доказ у смислу става 1. овог члана узимаће се у обзир само у целости реализовани 

уговори односно исплаћени рачуни. 

 

Члан 19. 

 

 За накнаду утврђену и обрачунату на основу ове одлуке која се исплаћује у ратама према 

члану 13. тачка 2.3. и члану 16. тачка 3. и 4., примењује се ревалоризација применом индекса 

раста цена на мало Републичког завода за статистику, а наведени обрачун ревалоризације 

примењиваће се по следећој методологији: 

 - за исплату накнаде до 12 месечних рата примењиваће индекс раста цена на мало за 

сваки месец отплате, при чему ће се укупна разлика месечних ревалоризованих вредности и 

уговором утврђених рата обрачунати по истеку отплате задње рате са обавезом плаћања у виду 

једнократног износа у року од 30 дана, 

 - за исплату накнада дужих од 12 месечних рата примењиваће се индекс раста цена на 

мало за сваки месец отплате, при чему ће се укупна разлика месечних ревалоризованих 

вредности и уговором утврђених ратаа, обрачунавати полугодишње односно након шест 

месечних рата отплате са обавезом плаћања у виду једнократног износа у року од 30 дана. 

 Организација надлежна за уређење грађевинског земљишта, је надлежна за обрачун 

ревалоризације и наплату исте. 

 

Члан 20. 

 

 Потписник уговора о накнади у случају исплате у ратама по члану 13. и 16. дужан је 

Јавном предузећу за грађевинско земљиште, обезбедити гаранције за уредно извршење плаћања 

која могу бити: 

- заложна изјава да обвезник уговора пристаје на укњижење заложног права у корист 

Организације надлежне за уређење грађевинског земљишта, 

- заложно право хипотеке I реда на свом објекту којом неопозиво признаје потраживање 

Организација надлежна за уређење грађевинског земљишта, по закљученом уговору и 

допушта Организацији надлежној за уређење грађевинског земљишта, да своја 

потраживања измири путем измирења из заложене непокретности, 

- меница, 

- банкарска гаранција "без приговора" и наплатива "на први позив" са клаузулом 

валоризације уз гаранцију. 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

 Овом Одлуком престаје да важи Одлука о трошковима за уређење грађевинског 

земљишта у граду Бачка Топола ("Сслужбени лист општине Бачка Топола" број 17/86, 1/91, 7/93, 

3/95, 1/96, 1/97, 1/98, 1/2000). 

Члан 22. 

 

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

Бачка Топола". 

 

СКУПШИТНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 418-1/2003-I Председник 

Дана: 18.12.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
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123. 

 

 На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом («Сл. 

гласник РС» број 16/2002) и члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист 

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

седници одржаној дана 18. децембра 2003. год. доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК 

ЗА ПРВО ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ У ОПШТИНИ Б.ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се начин и услови остваривања права на родитељски додатак за 

прво дете у породици у општини Б.Топола (у даљем тексту: родитељски додатак). 

 

Члан 2. 

 

 Право на родитески додатак остварује мајка (или отац под условима из члана 3. ове 

Одлуке) за прво дете у породици ако има пребивалиште на територији општине Бачка Топола. 

 

Члан 3. 

 

 Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке надлежном 

органу Општинске управе Бачка Топола. 

 Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

 - извод из матичне књиге рођених за дете 

 - фотокопија личне карте за мајку 

 - фотокопија одлуке надлежног суда о поверавању детета за самохрану мајку. 

 

Члан 4. 

 

 Право на родитељски додатак остварује отац детета ако мајка није жива, ако је напустила 

дете или ако је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету. 

 Уз захтев  отац детета поред доказа из члана 3. ове Одлуке за мајку детета подноси исте 

доказе за себе и један од следећих доказа: 

 - извод из матичне књиге умрлих за мајку, 

 - уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 

 - решење да је мајка лишена родитељског права, 

 - потврду надлежног здравственог органа о тежој болести или решење којим је мајка 

лишена пословне способности 

 - потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку. 

 

Члан 5. 

 

 Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси најкасније до навршене 

године дана живота детета. 

 

Члан 6. 

 

 Родитељски додатак се исплаћује једнократно за децу рођену од 1.01.2004. године у 

висини коју утврди Извршни одбор Скупштине општине у зависности од расположивих 

средстава у буџету општине. 
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Члан 7. 

 

 Средства за родитељски додатак се обезбеђује у буџету општине Б.Топола а реализује се 

преко «Посебног рачуна за друштвену бригу о деци». 
 

Члан 8. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине Бачка 

Топола. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 553-210/2003-I Председник 

Дана: 18. децембра 2003. Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила, с.р. 

 

 

124. 

 

На основу члана 96. става 2. Закона о радиодифузији («Службени гласник РС» број 

42/2002), и члана 12. Статута општине Бачка Топола («Службени лист Општине Б.Топола бр. 

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

дана 18.12.2003. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ 

СТАНИЦЕ «YUECO» 

 

 

Члан 1. 

 

 Оснива се Регионална телевизијска станица «YUECO» (у даљем тексту: Регионална 

телевизијска станица) за подручје општина Суботица и Бачка Топола. 

 

 

Члан 2. 

 

 Регионалну телевизијску станицу оснивају Скупштина општине Суботица и Скупштина 

општине Бачка Топола. 

 

Члан 3. 

 

 Седиште Регионалне телевизије је у Суботици. Магнетна поља б.б. 

 

 

Члан 4. 
 

 Регионална телевизијска станица из члана 1. ове Одлуке се оснива са циљем и задатком 

што потпунијег информисања грађана општине Суботица и Бачка Топола о целокупном 

друштвеном животу и раду органа локалне самоуправе као делатност од општег интереса. 
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Члан 5. 
 

 Делатност производње и емитовања телевизијског програма регионална телевизијска 

станица оствариће преко Д.о.о. «YUECO», у складу са уговорима закљученим са трећим лицима 

или скукпштинама општина, пословном политиком Д.о.о. «YUECO» и другим програмима 

израђеним за потребе тржишта. 

 Оснивачи путем одговарајућих механизма обезбеђују потпуну самосталност уређивања 

програма у области јавног сервиса. 
 

 

Члан 6. 

 

 Средства потребна за оснивање и обављање делатности Регионалне телевизијске станице 

обезбедиће Д.о.о. «YUECO» и Покрајински секретаријат за информације АП Војводине уз 

закључивање уговора о заједничком улагању. 
 

 

Члан 7. 
 

 Међусобна права и обавезе између оснивача Регионалне телевизијске станице и Д.о.о. 

«YUECO» регулисаће се закључењем посебног Уговора о регулисању међусобних права и 

обавеза. 

 Уговор из става 1. овог члана закључиће председници скупштина општина оснивача уз 

претходно прибављену сагласност скупштина општина и директор Д.о.о. «YUECO». 
 

 

Члан 8. 

 

 Уз сагласност скупштина општина оснивача као оснивачи Регионалне телевизијске 

станице могу приступити и друге општине који прихватају одредбе ове Одлуке и Уговора о 

регулисању међусобних права и обавеза из члана 7. ове Одлуке. 

 

 

Члан 9. 

 

 Сваки оснивач може донети Одлуку о иступању из Регионалне телевизије, са отказним 

роком од 60 дана. 

 

Члан 10. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Општинa Суботица и 

Бачка Топола», а примењиваће се након ступања на снагу Одлука донетих у истоветном тексту 

од стране Скупштине општина Суботица и Скупштине општине Бачка Топола. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 345-2/2003-I Председник 

Дана: 18.12.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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125. 

 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 47/2003) 

члана 1. Одлуке о поверавању доношења Одлуке о изради плана детаљне регулације ОМВ 

станице за снабдевање горивом и продајним комплексом БТ-01 Бачка Топола (''Сл. лист општине 

Бачка Топола'', број 8/2003) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка 

Топола'', број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003) Извршни одбор Скупштине општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана  17. децембра 2003. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ОМВ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ  

ГОРИВОМ И ПРОДАЈНИМ КОМПЛЕКСОМ БТ-01 БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације ОМВ станице за снабдевање горивом и 

продајним комплексом БТ-01 Бачка Топола (у даљем тексту: План детаљне регулације) у складу 

са Просторним планом подручја инфраструктуре коридора аутопута Е-75, БТ-01 орјентационе 

стационаже 53 +750. 

 

Члан 2. 

 

 План детаљне регулације за БТ-01 се припрема за простор који обухвата парцелу 3018 и 

делове парцела 4926, 4915, 4711/2 к.о. Бачка Топола. 

 

Члан 3. 

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је најдуже 15 дана, од дана доношења Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације. 

 

Члан 4. 

 

 За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује се Холдинг Компанија 

INTERSPEED из Београда која ће обезбедити и неопходна средства за израду истог. 

 

Члан 5. 

 

 Саставни део ове Одлуке је Програм за израду Плана детаљне регулације ОМВ станице за 

снабдевање горивом и продајним комплексом БТ-01. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола'', а примењиваће се даном доношења. 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СKУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 350-43/2003-I Извршног одбора 

Дана: 18.12.2003. Дудаш Александар с.р., 

БАЧКА ТОПОЛА 
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126. 
 

На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору («Службени лист општине Бачка 

Топола» број 8/92, 6/93, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 02.12.2003.године 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

 

I 
 

 Даје се БОДИ БИЛДИНГ КЛУБУ «ТОЛДИ» из Новог Орахова салон «ХЕРКУЛ» из 

Бачке Тополе у закуп на пет година без накнаде, пословни простор-боди билдинг сала у подруму 

вишеспратне зграде у улици Првомајској на којој је носилац права коришћења општина Бачка 

Топола, у циљу развоја спорта и рекреације, а на основу врхунских резултата постигнутих у 

спорту. 

 

II 

 

 Задужује се ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње Бачка Топола да закључи уговор из тачке I овог закључка. 

 

III 

  

 Овај закључак ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: 464-31/2003-I Председник 

Дана: 02.12.2003.г. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р.,  

 

  

 

Ред. 

бр. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

СТРАНА 

   

118. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2004. годину 155. 

   

119. Одлука о утврђивању стопе пореза на Фонд зарада на територији 

општине Бачка Топола 169. 

   

120. Одлука о општинским административним таксама 170. 

   

121. Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима 174. 

   

122. Одлука о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта 174. 

   

123. Одлука о остваривању права на родитељски додатак за прво дете у 

породици у општини Бачка Топола 183. 

   

124. Одлука о оснивању регионалне телевизијске станице «YUECO» 184. 
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125. Одлука о изради плана детаљне регулације ОМВ станице за снабдевање 

горивом и продајним комплексом БТ-01 Бачка Топола 186. 

   

126. Закључак о давању пословног простора у закуп Боди билдинг клубу 

«Толди» из Новог Орахова 187. 

 

 

 

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”. 

 

 

 


