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82. 

 

 На основу члана 30. тачка 3. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 9/2002, 
33/2004 и 135/2004) и члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 

Топола, број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана  30. новембра 2006. године донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКИХ ПРАВАЦА ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 Усвајају се Стратешки правци економског развоја општине Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни део ове Одлуке су Стратешки правци економског развоја општине Бачка Топола. 

 
Члан 3. 

 

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

општине Бачка Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-59/2006-I Председник 
Дана: 30.11.2006. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 

 
83. 

 

На основу члана 122. став 4. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 
општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скушштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године донeла је 

 

О Д Л У К У 
 

О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА 
 

Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се начин и услови поверавања послова техничког прегледа изграђеног 

објекта на територији општине Бачка Топола за које је грађевинску дозволу издао надлежни орган 

Општинске управе Бачка Топола, начин обављања тих послова и друга питања од значаја за 

технички преглед изграђеног објекта. 
 

Члан 2. 

 
Технички преглед изграђеног објекта из члана 1. ове Одлуке, може да обавља предузеће 

односно друга организација која је уписана у одговарајући регистар и испуњава услове за обављање 

послова техничког прегледа (у даљем тексту: Организација) и којој те послове повери Председник 

општине Бачка Топола (у даљем тексту: Председник општине). 
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Члан 3. 

 

Избор организација из члана 2. ове Одлуке врши се сваке две године на основу јавног позива 
који Председник општине објављује у средствима јавног информисања. 

Уз пријаву на јавни позив Организација је дужна да достави:  

- доказ да је уписана у одговарајући регистар за обављање послова техничког прегледа (извод 

из регистра), 
- решење о испуњености услова за вршење техничког прегледа (лиценцу), 

Уговор о поверавању техничког прегледа изграђеног објекта са Организацијом закључује 

Председник општине. 
 

Члан 4. 

 

Организација може да врши технички преглед изграђеног објекта ако није учествовала у 
изради техничке документације, вршењу стручног надзора или изградњи објекта који је предмет 

техничког прегледа. 

Организација је дужна да у вршењу техничког прегледа изграђеног објекта у свему поступа 
према одредбама закона и других прописа којима је уређена ова област као и да примењује и 

поштује правила струке. 

 
Члан 5. 

 

За технички преглед изгрђеног објекта Организација образује Комисију за технички преглед 

изграђеног објекта (у даљем тексту: Комисија), чији се састав одређује зависно од врсте, намене и 
сложености изграђеног објекта. 

Члан Комисије може да буде лице које испуњава услове прописане законом за овлашћеног 

пројектанта, односно руководиоца грађења те врсте објекта. 
За технички преглед објеката код којих је уграђена најсавременија технологија, за члана 

Комисије Организација може ангажовати одговарајуће стручњаке из тих области. 

 
Члан 6. 

 

О заказаном техничком прегледу изграђеног објекта Организација је дужна да обавести 

надлежни орган за издавање употребне дозволе. Представник органа може да присуствује техничком 
прегледу изграђеног објекта. 

 

Члан 7. 
 

Организација је дужна да обезбеди да се истовремено са техничким прегледом изграђеног 

објекта изврши и технички преглед инсталација, уређаја и опреме које  у складу са законом обављају 

јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа. 
 

Члана 8. 

 
Комисија води записник о свом раду, у коме се обавезно констатује: број и датум решења о 

образовању Комисије, имена чланова Комисије као и имена других лица која су учестовала у раду 

Комисије или присуствовала њеном раду, место, време и начин рада Комисије, предмет техничког 
прегледа, која је и каква документација стављена на располагање Комисији; налаз, мишљење и 

предлог Комисије за издавање односно одбијање издавања употребне дозволе, као и издвојена 

мишљења појединих чланова Комисије 

Записник потписују чланови Комисије и лица која су учествовала у раду Комисије.  
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Члан 9. 

 

Организација је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева изврши технички 
преглед објекта, и да у даљем року од 15 дана од дана извршеног техничког прегледа сачини 

записник и достави органу надлежном за издавање употребне дозволе. 

Уз записник се достављају и сагласност јавних комуналних и других јавних предузећа о 

усклађености изведеног стања инсталација, уређаја и опреме са грађевинском дозволом, односно са 
пројектима и техничким условима. 

Уколико Организација не изврши технички преглед или га не заврши у року из става 1. овог 

члана, дужна је да о томе обавести надлежни орган Општиске управе, у року од 15 дана, уз навођење 
разлога. 

 

Члан 10. 

 
Организацији припада накнада за извршен технички преглед, чија се висина утврђује у 

складу са нормативима за процену услуга у инвестиционој изградњи, које је утврдило Републичко 

струковно удружење инжењера и техничара. 
Инвеститор је дужан да трошкове техничког прегледа уплати Организацији одмах по пријему 

рачуна, а најкасније до доставе записника о техничком прегледу, органу надлежном за издавање 

употребне дозволе. 
 

Члан 11. 

 

Организација је дужна да Председнику општине доставља годишњи извештај о извршеним 
техничким прегледима, до краја јануара текуће године за предходну годину. 

 

Члан 12. 
 

Организација је дужна да Председнику општине доставља сваку промену података о 

регистрацији и испуњености услова за вршење техничког прегледа објеката у року од 30 дана од 
дана настанка промене 

 

Члан 13. 

 
Организација је дужна да на захтев органа надлежног за издавање употребне дозволе, 

подноси појединачне информације и извештаје током године. 

 
Члан 14. 

 

Орган надлежан за издавање употребне дозволе може, у циљу контроле, да наложи другој 

Организацији да изврши технички преглед већ прегледаног објекта. 
Уколико се на основу техничког прегледа из става 1. овог члана установи да технички 

преглед није стручно обављен, односно да постоје одступања од издате грађевинске дозволе, 

трошкове поновног техничког прегледа сноси Организација која је обавила првобитни технички 
преглед и истој ће се ускратити даље обављање ових послова. 

 

Члан 15. 
 

Нестручно извршен технички преглед и не извршавање обавеза из члана 12. ове Одлуке, 

представљају основ за раскид уговора из члана 3. став 3. ове Одлуке. 

 
Члан 16. 

 

Председник општине ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, објавити 
јавни позив из члана 3. ове Одлуке и закључити уговор са изабраном организацијом. 
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Члан 17. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бачка Топола''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 351-463/2006-I         Председник  

Дана: 30.11.2006. Скупштине општине 

Бачка Топола  Фехер Иштван с.р., 

 

84. 

 

На основу члана 54. став 1. и 169. став 2. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» број 47/2003 и 34/2006) и члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) 

Скупштина општине на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 

И СПРОВОЂЕЊУ ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ГРАДСКОГ ПАРКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

Члан 1. 

 

Ставља се ван снаге Одлука о усвајању и спровођењу измене урбанистичког пројекта 
Градског парка у Бачкој Тополи («Службени лист општине Бачка Топола, број 1/2003) коју је 
Скупштина општине Бачка Топола донела 28.03.2003. године под бројем 350-2/2003-I. 

 

Члан  2. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи тачка 3. члана 1. Одлуке о одређивању 
делова урбанистичких планова на територији општине Бачка Топола уређени за заједничке намене, а 

који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени лист општине 

Бачка Топола», број 10/2003). 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Бачка 
Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 350-37/2006-I Председник 

Дана: 30.11.2006. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 
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85. 
 

На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије» 

број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 21. и 33. тачка 5 Статута општине Бачка Топола («Службени 
лист општине Бачка Топла» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године утврдила је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  СТАРА МОРАВИЦА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2007.-31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Стара Моравица уводи се самодопринос за период од 01.01.2007. године до 31.12.2013. 

године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Стара Моравица. 
 

Члан 3. 

 
 Самодопринос се уводи у новцу. 

 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Стара Моравица у 

износу од 76.725.049,32 динара . 

 
Члан 5. 

 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 

 Улагања и комуналије : 

-израда свих сеоских путева, одржавање истих и одржавање тротоара. ............................. 10% 

-реконструкција водоводне мреже и наставак изградње канализације ............................ 12,5% 

-куповина комбинованог ровокопача  ................................................................................  4,5% 
-даљња изградња и одржавање уличне расвете  .................................................................. 12 % 

-Одржавање зграда  

–позориште, зграда Месне заједнице, школа, забавиште,  
амбуланта, Дом ватрогасаца, зграда старог комитета, зграда ногометног клуба ..................6% 

-Оснивање фонда за развој предузетника ..........................................................................6% 

Уговорне обавезе : 
-помоћ Удружењу пензионера ................................................................................................5% 

-допринос код сахрана  ......................................................................................................... 1,5% 

Одржавање рада насељеног места : 

-за рад Месне заједнице  ..........................................................................................................8% 
-за помоћ цивилним организацијама, удружењима .............................................................. 20% 

Брига о деци : 

-зајам за студенте виших школа као и за студенте факултета ...............................................4% 
-помоћ новорођеним бебама, као и помоћ даровитим ученицима ...................................... 2,5% 

Остало : 

-одржавање разних скупова у селу, информативна делатност ...............................................5% 
-резервни фонд ........................................................................................................................3% 
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Члан 6. 

 

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

заједнице Стара Моравица, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Стара 

Моравица, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 
Члан 7. 

 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 
- 4% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

- 6% на приход од вршења самосталне делатности, 
- 10% на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, и 

- 2% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер. 

 
Члан 8. 

 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 9. 
 

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

путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса 
сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

 

Члан 10. 
 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Стара Моравица и 

воде се на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, 

филијала Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса 
врши Пореска управа. 

 

Члан 11. 
 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 

 

Члан 12. 
 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 
планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 13. 
 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка месног самодоприноса 

су председник Савета месне заједнице и његов заменик. 

 
Члан 14. 

 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса збору 
грађана у свакој години. 
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Члан 15. 

 

 Средства која се остваре из месног самодоприноса који је уведен изнад  планираних 
средстава, утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове 

Одлуке. 

Члан 16. 

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

самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/2002,33/2004 и 135/2004). 

 
Члан 17. 

 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара Моравица за период од 

01.01.2007. године до 31.12.2013. године доносе пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис. 

 Лично изјашњавање уз потпис се спроводи од 4. до 17. децембра 2006. године. 

 
Члан 18. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 016-58/2006-III Председник 

Дана:  30.11.2006. Скупштине општине 

Бачка Топола  Фехер Иштван с.р. 
 

86. 

 
 На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 

број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 21. и 33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топла» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 

2/2006) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године 
утврдила је  

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2007-31.12.2014. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Бајша уводи се самодопринос за период од 01.01.2007. године до 31.12.2014. године на 

примања грађана. 
 

Члан 2. 

 
 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бајша. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
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Члан 4. 

 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Бајша у износу од 
15.000.000,00 динара. 

 

Члан 5. 

 
 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 

- Реконструкција и одржавање водоводне и путне мреже ........................................................40% 

- Одржавање зграда и објеката од општег интереса ..................................................................15% 
- Уличне расвете и одржавање ...................................................................................................20% 

- Функционисање Месне заједнице............................................................................................10% 

- Техничко осавремењавање и опремање.................................................................................... 3% 

- Културне манифестације, развој креативних активности спорта и туризма ........................... 6% 
- Дотације цивилним организацијама .......................................................................................... 6%. 

 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Бајша и грађани који остварују приход од имовине - имовинског права на подручју Месне заједнице 
Бајша, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Бајша, а услови коришћења 

исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то: 

 - 3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

 - 5% на приход од вршења самосталне делатности, 
 - 10% на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, и 

 - 2% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер.  

 

Члан 8. 
 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 9. 

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

путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 

ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 
 

Члан 10. 

 
 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Бајша и воде се на 

посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 

Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 

Пореска управа. 
 

Члан 11. 

 
 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 
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Члан 12. 

 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 
Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 

планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 13. 
 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 

председник Савета месне заједнице и његов заменик. 
 

Члан 14. 

 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору грађана 
у свакој години. 

 

Члан 15. 
 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад  планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.  
 

Члан 16. 

 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004). 

 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за период од 

01.01.2007. године до 31.12.2014. године доносе пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис. 

 Лично изјашњавање уз потпис се спроводи од 2-20. децембра 2006. године. 

 

Члан 18. 
 

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

Бачка Топола». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-50/2006-I Председник 
Дана:  30.11.2006.  Скупштине општине 

Бачка Топола  Фехер Иштван с.р. 

 
87. 

 

На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије» 

број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 21. и 33. тачка 5 Статута општине Бачка Топола («Службени 
лист општине Бачка Топла» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године утврдила је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2007.-31.12.2011. ГОДИНЕ 
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Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Ново Орахово уводи се самодопринос за период од 01.01.2007. године до 31.12.2011. 
године на примања грађана. 

 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Ново Орахово. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 

 
Члан 4. 

 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Ново Орахово у 

износу од 9.000.000,00 динара (на бази цена из јуна 2006. године). 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 

 
 

- Изградња и одржавање путева-тротоара и јавних површина................................  20% 

- Улична расвета и одржавање  ................................................................................. 20% 
- Изградња и одржавање зграда од општег интереса................................................ 18% 

- Дотација цивилним и спортским организацијама и установама ............................ 15% 

- Интервентне мере ...................................................................................................... 5% 
- Реконструкција и одржавање водовода .................................................................... 5% 

- Техничко осавремењавање и опремање .................................................................... 5% 

- Трошкови функционисања Месне заједнице и информисање становништва  ........ 5% 

- Екологија и сметлиште  ............................................................................................ 5 % 
- Учешће у трошковима сахрањивања грађана .......................................................... 2%. 

 

 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 
прилива средстава месног самодоприноса до завршетка планског периода. 

 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Ново Орахово и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне 

заједнице Ново Орахово, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Ново 

Орахово, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 
 

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 
 

- 3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

- 3% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 2% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер 
- 20 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта. 
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Члан 8. 
 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 9. 
 

 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 
путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 

ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

 
Члан 10. 

 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Ново Орахово и воде 

се на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 

Суботица,експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 
Пореска управа. 

 Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству. 

 
Члан 11. 

 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 

 

Члан 12. 
 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 
Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 

планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 

 
Члан 13. 

 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 

председник Савета месне заједнице и Секретар Месне заједнице. 

 
Члан 14. 

 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору грађана 

у свакој години. 

 
Члан 15. 

 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад  планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.  
Члан 16. 

 

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

самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/2002,33/2004 и 135/2004). 

 
Члан 17. 

 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово за период од 

01.01.2007. године до31.12.2011. године доносе пунолетни грађани личним изјашњавањем уз потпис. 
 Лично изјашњавање уз потпис се спроводи од 2. до 20. децембра 2006. године. 
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Члан 18. 
 

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

Бачка Топола». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-49/2006-I Председник 
Дана: 30.11.2006.  Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван с.р. 

 
88. 

 

На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије» 
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 21. и 33. тачка 5 Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топла» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године утврдила је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  ТОМИСЛАВЦИ ЗА ПЕРИОД 

ОД 02.03.2007.- 01.03.2014. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Томиславци уводи се самодопринос за период од 02.03.2007. године до 01.03.2014. године 
на примања грађана. 

 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Томиславци. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 

 
Члан 4. 

 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Томиславци у 
износу од 7.000.000,00 динара ( на бази цена из октобра 2006. године) . 

 

Члан 5. 

 
 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 

 

- Замену уличне водоводне мреже  ..............................................................................  18,14% 
- Изградњу канализационе мреже  ...............................................................................  13,33% 

- Асфалтирање улица и адаптацију постојећих улица  ................................................. 13,16% 

- Уређење фасада зграда Дома културе, амбуланте и школе као и уређење  
   паркова и ограда истих  ................................................................................................ 6,58% 

-  Набавку и одржавање опреме и објеката  ...................................................................  4,44% 

- Уређење гробља и изградњу или куповину објекта за капелу ..................................... 6,03% 

-  Одржавање уличне расвете и набавку нове опреме .................................................... 1,64% 
-  Трошкове електричне енергије  ................................................................................. 16,45% 
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-  Пошумљавање и уређење локалних путева  ................................................................ 2,25% 

-  Развој спорта и културе  ............................................................................................... 2,74% 

-  Трошкове вођења пословних књига............................................................................. 7,13% 
-  Трошкове осигурања  ................................................................................................... 7,67% 

- Трошкове провизије и банкарске услуге  ..................................................................... 0,44% 

 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Томиславци и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне 
заједнице Томиславци, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице 

Томиславци, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

- 3%  на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

- 3%  на приход од вршења самосталне делатности, 
- 15%  на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, и 

- 1%  на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер. 

 

 
Члан 8. 

 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 
Члан 9. 

 

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

путем. У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса 
сходно ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

 

Члан 10. 
 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Томиславци и воде 

се на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 

Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 
Пореска управа. 

 

Члан 11. 
 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 

 
Члан 12. 

 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 
планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 
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Члан 13. 

 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 
председник Савета месне заједнице и његов заменик. 

 

Члан 14. 

 
 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору грађана 

у свакој години. 

 
Члан 15. 

 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад  планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.  
 

Члан 16. 

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

самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/2002,33/2004 и 135/2004). 

 
Члан 17. 

 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Toмиславци за период од 

02.03.2007. године до 01.03.2014. године доносе пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис. 

 Лично изјашњавање уз потпис се спроводи од 8. до 18. децембра 2006. године. 

 
Члан 18. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 016-57/2006-III Председник 

Дана:  30.11.2006.  Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван с.р. 
 

89. 

 

 На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и члана 21. и 33. тачке 5. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године, утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ  САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ СОКОЛАЦ ЗА ПЕРИОД  

 ОД 01.03.2007. – 28.02.2012.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Бачки Соколац уводи се самодопринос за период од 01.03.2007. године до 28.02.2012. 

године на примања грађана. 
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Члан 2. 

 
 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бачки Соколац. 

 

Члан 3. 

 
 Самодопринос се уводи у новцу. 

 

Члан 4. 
 

Самодопринос се уводи за задовољавање потреба у Месној заједници Бачки Соколац у 

износу од 3.500.000,00 динара. 

 
Члан 5. 

 

 Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке намењена су за следеће намене: 
 

- реконструкција водоводне мреже 2000 м дужине ................................................ 40% 

- изградња сеоских путева и одржавање тротоара .................................................. 15% 
  (земљаних као и путеви на управама) 

- изградња и одржавање уличне расвете .................................................................. 10% 

- развој креативних активности, спорта и туризма ................................................. 10% 

- помоћ угроженим категоријама становништва ..................................................... 5% 
- изградња кухиње и санитарног чвора у Дому културе ......................................... 15% 

- одржавање сеоског гробља ...................................................................................... 5% 

 
Члан 6. 

 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Бачки Соколац и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне 

заједнице Бачки Соколац, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Бачки 

Соколац, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 
Члан 7. 

 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то: 
 - 3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничких 

унапређења, 

 - 3% на приход од вршења самосталне делатности, 
 - 10% на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, 

 - 1% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер. 

 
Члан 8. 

  

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 9. 
 

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

путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 
ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 
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Члан 10. 

 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Бачки Соколац и 
воде се на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, 

Филијала Суботица, Експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате 

самодоприноса врши Пореска управа. 

 Евиденција о средствима самодоприноса се уводи у складу са прописима о књиговодству. 
 

Члан 11. 

 
 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 

 

Члан 12. 

 
 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 

планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 
 

Члан 13. 

 
 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су 

председник Савета месне заједнице и његов заменик. 

 

Члан 14. 
 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору грађана 

у свакој години. 
Члан 15. 

 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен, изнад  планираних средстава, 
утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.  

 

Члан 16. 

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

самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004). 

 
Члан 17. 

 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки Соколац за период од 

01.03.2007. године до 28.02.2012. године доносе пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис. 

 Лично изјашњавање уз потпис се спроводи од 2. децембра 2006. до 20. децембра 2006. 

године. 
 

Члан 18. 

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

Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број:016-46/2006-I  Председник 

Дана: 30.11.2006.  Скупштине општине 
Бачка Топола  Фехер Иштван с.р. 
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90. 

 

 На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима («Сл.гласник РС» број 20/77, 24/85 и 
6/89), члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС» број 16/97 и 42/98) и члана 

33. тачка 5. Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола, број 6/2002, 10/2002, 

12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скукпштина општине Бачка Топола на седници одржаној 

дана 30. новембра 2006 г. донела је  
 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ И 

ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању («Сл.лист општине Б.Топола» број 

5/2003) члан 7. мења се и гласи: 
 «Уређење гробља врши се према Плану уређења које доноси одржавалац уз сагласност 

председника општине.» 

 
Члан 2. 

 

 После члана 18. додаје се нови члан 18а. који гласи: 

 «Гробница и уређена парцела могу се закупити за живота независно од чињенице смрти 
односно пријаве сахрањивања. 

 Закуп гробнице и уређене парцеле из става 1. овог члана уређују се уговором о закупу којим 

се регулишу међусобна права и обавезе.» 
 

Члан 3. 
 

 У члану 21. додају се став 2. који гласи: 

 «У Евиденцију о раније сахрањеним лицима евидентирају се само подаци до којих 
одржавалац може доћи.» 

Члан 4. 
 

 У члану 22. додаје се нови став 2. који гласи: 

 «Истеком обавезног рока почивања у гробове из става 1. овог члана сахрањивање се врши по 

вертикали на захтев породице, сродника и других заинтересованих лица која за то имају интерес.» 
 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 5. 
 

 Члан 23. мења се и гласи: 

 «Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10 година од 

дана сахрањивања.» 

Члан 6. 
 

 Члан 24. мења се и гласи: 

 «Породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да по истеку рока 
почивања продужују почивања посмртних остатака сваких 20 година.» 

 

Члан 7. 
 

 У члану 28. став 2. алинеја 4. брише се. 

 

Члан 8. 

 
 Члан 29. мења се и гласи: 
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 «Рок трајања права на коришћење гробнице износи 20 година. Након истека овог рока 

породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право продужити уговор сваких 20 

година.» 
 

Члан 9. 

 
 У члану 30. став 3. на крају реченице уместо:  «тачке ставља се зарез и додаје се текст става 4. 

као наставак става 3.» 

Члан 10. 
 

 Члан 33. мења се и гласи: 

 «Одржавалац је дужан да гробнице и гробна места истакнутих личности од значаја за оштину 
одржава и уређује без обзира на рок трајања права на коришћење гробнице или гробног места. 

 Списак истакнутих личности из става 1. овог члана утврђује председник општине на предлог 

Комисије за предлагање истакнутих личности од значаја за општину (у даљем тексту: Комисија) у 
року од 15 дана од дана достављеног предлога од стране исте. 

 Комисију из става 2. овог члана именује председник општине у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.» 
 

Члан 11. 
 

 У члану 40. став 3. брише се. 

 
Члан 12. 

 

 Члан 41. брише се. 
 

Члан 13. 
 

 У члану 52. уместо речи: «Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола» стављају се 

речи «Председника општине». 
 

Члан 14. 

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

Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 352-10/2006-I Председник 

Дана: 30.11.2006. Скупштине општине 
Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 

 

91. 

 
На основу члана 68. став 2. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 135/04), члана 12. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 9/02,  33/04 и 135/04), а у вези са чланом 7. Закона о комуналним делатностим 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 33. тачка 23. Статута општине 

Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/02, 10/02, 12/02, 4/03, 3/04, 14/04 и 

2/06), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године, 
донeлa je 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ФОРМИРАЊУ РЕГИОНА ЗА УПРАВЉАЊЕ  

ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
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I 

 
Општина Бачка Топола подржава да се заједно са општином Суботица, општином Мали 

Иђош, општином Кањижа, општином Чока и општином Сента формира регион за управљање 

чврстим комуналним отпадом. 

 
II 

 

Овлашћује се Председник Општине Бачка Топола, Баби Атила, да у име Општине Бачка 
Топола потпише Споразум о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим 

комуналним отпадом,  према датом тексту у  прилогу овог Решења. 

 

III 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  352-11/2006-I Председник 

Дана: 30.11.2006.  Скупштине општине 

Бачка Топола  Фехер Иштван с.р., 

 
92. 

 

 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и члана 33. тачка 5. и члана 39. Статута општине Бачка Топола  («Сл. лист општине Бачка 

Топола, број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Образује се Комисија за равноправност полова у општини Бачка Топола (у даљем тексту: 
Комисија). 
 

II 

 

Комисија има 5 чланова, које чине представници државних и других органа и организација 
као и одборници Скупштине општине и грађани. 

 

III 
 

 Именовање чланова Комисије вршиће се посебним Решењем на наредној седници Скуптине 

општине. 
 

IV 

 
 Задаци Комисије су да: 

 - прати и анализира примену Закона и других докумената против дискриминације и предлаже 

мере за њихово доследно спровођење; 

 -  даје иницијативу, заузима ставове, даје мишљење и кроз препоруке предлаже одговарајућа 
решења за предузимање краткорочних мера које доприносе остваривању равноправности полова; 
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 - даје иницијативу за прикупљање, обраду и објављивање статистичких података којима ће се 

омогућити да се на равноправан начин третирају полови; 

 - прати податке о заступљености жена и мушкараца на изборним и именованим положајима 
на локалном нивоу; 

 - прати и анализира критеријуме селекције у различитим процедурама избора и именовања на 

јавне функције и даје иницијативу за отклањање препрека које се негативно одражавају на мање 

заступљен пол; 
 - иницира и подржава програме оспособљавања и едукације; 

 - иницира подржавање посебних тематских седница, организовање панела о питањима од 

посебног значаја за положај жена и повремено ангажовање експерата из области равноправности 
полова, организовање кампања, издавање публикација, рад на  пројектима од значаја за 

равноправност полова; 

 - сарађује са одговарајућим органима Покрајине и Републике; 

 - сарађује са удружењима грађана у области унапређења равноправности полова и 
 - разматра и друга питања од интереса за постизање равноправности полова 

 - поднесе Годишњи извештај о раду Скупштини општине. 

 
V 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:02-52/2006-I Председник 

Дана: 30.11.2006. Скупштине општине 
Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 

 

93. 
 

 На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени 

гласник Републике Србије» број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004) и члана 33. тачка 28. Статута 
општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 

4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 30. 

новембра 2006. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА  

У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 У Решењу о именовању чланова школских одбора у средњим школама на територији 
општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 5/2006) у тачки I прве тачке 
тачка 7. мења се и гласи: «Олга Дајковић, службеник, Бачка Топола, Бајшански пут бр.6». 
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број : 02-53/2006-I Председник 

Дана: 30.11.2006.  Скупштине општине 

Бачка Топола  Фехер Иштван, с.р. 
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94. 

 

 На основу члана 20 Закона о јавним службама («Службени гласник Републике Србије» број 
42/91 и 71/94) и члана 11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Бачка Топола  и 

Мали Иђош («Службени лист општине Бачка Топола» број  11/91) и члана 33. тачка 10. Статута 
општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 

4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  30. 

новембра 2006. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 

I 
 

 У Решењу о именовању председника и чланова управног и надзорног одбора Центра за 
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош у тачки I тачка 6. мења се и гласи :   

«Поповић Ерика –за члана». 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број :  02-54/2006-I Председник 

Дана: 30.11.2006.  Скупштине општине                                                                                                   

Бачка Топола  Фехер Иштван,с.р. 
 

95. 

 
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 37. и 40. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 

општине Бачка Топола'' бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 
I 

 

Разрешава се Сакал Даниел дужности члана Комисије за буџет и финасије, са 30. 11. 2006. 

године. 
 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-55/2006-I  Председник  

Дана: 30.11.2006. Скупштине општине  
Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 
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96. 

 
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 37. и 40. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 

општине Бачка Топола'' бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30. новембра 2006. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 
I 
 

ВИГЊЕВИЋ СНЕЖАНА, пољопривредни техничар из Бачке Тополе, Трг Др Зорана Ђинђића 

бр. 6, именује се за члана Комисије за буџет и финасије, почев од 01.12.2006. године до истека 

мандата чланова Комисије.  

 
II 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  02-56/2006-I  Председник  
Дана: 30.11.2006.  Скупштине општине  

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 

 

 

97. 

 
На основу члана 30. тачка  8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 33. тачка 10. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 

општине Бачка Топола'' бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној 30. новембра 2006. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 

 ПРЕДУЗЕЋА ''БАЧКА ТОПОЛА'' У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
I 

 

Разрешава се Кончар Андреа дужности члана Управног одбора Јавног информативног 
предузећа ''Бачка Топола'' у Бачкој Тополи из реда оснивача, са 30.11.2006. године. 

 

II 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-57/2006-I Председник  

Дана: 30.11.2006.  Скупштине општине  
Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 
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98. 

 

           На основу члана 30. тачка  8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 33. тачка 10. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 

општине Бачка Топола'' бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној 30. новембра 2006. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БАЧКА ТОПОЛА'' У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
I 

 

ЂУРИЂ МЛАДЕН студент 4. године Факултета техничних наука у Новом Саду из 

Карађорђева, ул. 7. јули бр. 11., именује се за члана Управног одбора Јавног информативног 
предузећа ''Бачка Топола'' у Бачкој Тополи из реда оснивача, почев од 01.12.2006. године до истека 

мандата Управног одбора.  

 
II 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-58/2006-I Председник 
Дана: 30.11.2006. Скупштине општине  

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 

 
99. 

 

На основу члана 25. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 39/2002, 43/2003 и 55/2004), Председник општине Бачка Топола дана 2. новембра 2006. 
године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ  

''ПРВОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА''  

 

I 

 

 Образује се Комисија за јавну набавку мале вредности услуге израде Студије изводљивости 
''Првог Војвођанског Идустријског Парка'' (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 
 

 У Комисију се именују: 

 1. Харангозо Тимеа – за председника, 
 2. Седлар Петер – за члана, 

 3. Фекете Илдико – за члана. 

 

III 
 

 Комисија је дужна да: 
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 - припреми Конкурсну документацију, 

 - спроведе поступак за отварање понуда, 

 - врши избор најповољније понуде, 
 - састави извештај о додели уговора, 

 - достави обавештења о додели уговора понуђачима. 

 

IV 
 

 Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола''. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-47/2006-I Председник општине 
Дана: 02.11.2006. год Баби Атила с.р., 

Бачка Топола 

 
100. 

 

На основу члана 25. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС', бр. 39/2002, 43/2003 
и 55/04), Председник општине Бачка Топола, дана 2. новембра 2006. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

I 
 

 Покреће се јавна набавка мале вредности услуге израде Студије изводљивости ''Првог 
Војвођанског Идустријског Парка''. 

II 

  

 Процењена вредност јавне набавке мале вредности услуге израде Студије изводљивости 
''Првог Војвођанског Индустријског Парка'', износи 400.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност. 

Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2006. годину (''Службени лист општине Бачка 
Топола'', бр. 10/05 и 6/06), за ову јавну набавку обезбеђена су новчана средства у буџету општине. 

 

III 
 

 Овај Закључак ће се објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 35-11/2006-I                                                                                                           

Дана: 02.11.2006. год.  Председник општине    
Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

 

101. 
 

На основу члана 7. и 8. Одлуке о симболима општине Бачка Топола (''Службени лист 

општине Бачка Топола'', бр. 7/2001) и члана 50. тачка 8. Статута општине Бачка Топола (''Службени 
лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), 

Председник општине дана 22. новембра 2006. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПОТРЕБУ АМБЛЕМА  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

ДОЗВОЉАВА СЕ  Општем удружењу предузетника општине Бачка Топола из Бачке Тополе, 

Ул. Јадранска бр. 3., употреба амблема општине Бачка Топола, као њиховог званичног симбола, на 

средини заставе удружења, у оригиналним бојама; испод којег ће се у плавој боји налазити симбол 
две руке које се рукују, полукружно испод руку натпис Бачка Топола – Topolya и већи натпис на 

српском језику ''УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА'', исписан ћириличним писмом и натписи на  

мађарском, словачком и русинском језику исписани одговарајућим писмом.. 
 

II 
 

Амблем општине Бачка Топола се може користити само као симбол на застави удружења 

предузетника у складу са дозволом из тачке I овог решења, и у друге се сврхе не може користити. 

 
III 

 

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

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 016-55/2006-I  

Дана: 22.11.2006. Председник општине 

Бачка Топола Баби Атила  с.р., 

 
102. 

 

 На основу члана 50. и 101. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 и 2/2006), Председник општине Бачка 

Топола, дана 28. новембра 2006. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

 

I 

 
 Именујем ЛАЗАРА НЕРИЋА, члана Општинског већа Општине Бачка Топола -задуженог за 

привреду, за члана Пројектног тима из општине Бачка Топола у Министарство привреде - Сектор 

формирање индустријских зона и паркова. 
 

II 

 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Председник општине 

Број: 02-59/2006 Баби Атила, с.р. 
Дана: 28.11.2006. 

Бачка Топола 
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