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60. 

На основу члана 101. став 2. 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 Бачка 
Топола дана 12.  јула 2006. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

НА ПРАВЦУ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

Образује се Комисија за примопредају саобраћајне сигнализације на правцу пружања 

државних путева кроз насељена места на територији општине Бачка Топола (у даљем тексту: 

Комисија). 
 

II 

 
У Комисију именују се:  

1. Трапарић Милош – за председника 

2. Барат Анико – за члана 

3. Фиц Акош – за члана 
4. Вучковић Слободан – за члана. 

 

III 
 

Комисија има задатак да:  
- изврши примопредају саобраћајне сигнализације на правцу пружања државних путева кроз 

насељена места на територији општине Бачка Топола представницима Јавног предузећа ''Путеви 

Србије'', а у циљу преузимања наведене сигнализације на даље одржавање. 
 

IV 
 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-26/2006-IV 

Дана: 12.07.2006. год.                                                                               Председник општине 
Бачка Топола                                                                                                   Баби Атила с.р., 

 

61. 

 
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 7. августа 2006. 

године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРУЖАЊА 

УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ЛОКАЛНЕ ШТАМПЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

I 
 

 Образује се Комисија за јавну набавку мале вредности пружања услуге издавања локалне 

штампе за информисање грађана Општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 
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II 
 

 У Комисију се именују: 
 1. Седлар Петер – за председника, 

 2. Фекете Илдико – за члана, 

 3. Тот Шандор – за члана. 
 

III 
 

 Комисија је дужна да: 
 - 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: 02-28/2006-I 
Дана: 7.08.2006. год.                                                                              Председник општине                                                                                                          

Бачка Топола                                                                                                Баби Атила с.р. 

 

62.  
 

 

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Службени гласник републике Србије'', бр. 25/2000) и члана 101. Статута општине Бачка 

Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 4/2004 

и 2/2006) Председник општине Бачка Топола дана  29. августа 2006. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БАЧКА ТОПОЛА'' У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

I. 
 

Даје се сагласност на цене услуга за електронске медије из ценовника огласног простора 

Јавног информативног предузећа ''Бачка Топола'' у Бачкој Тополи, и то: 
 

1. ЦЕНЕ УСЛУГА НА РАДИЈУ 
- Израда рекламе до 25 секунди и емитовање током једне недеље  

дневно 1+1 (на српском и мађарском језику) 2.200,00 дин 

- Емитовање готове рекламе до 25 секунди (1+1) 1.300,00 дин 
- Репортерско јављање (до 3 минута) 1.600,00 дин 

- Спонзор емисије вести, временске прогнозе, тачног времена 2.100,00 дин 

- Музичка жеља 100,00 дин 
- Мали Оглас до 15 речи (2 језика - 1 дан) 100,00 дин 

- Емитовање рекламе изнад 25 секунди по секунди 10,00 дин 

- Преснимавање рекламе на CD 210,00 дин 
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2.  ЦЕНЕ  УСЛУГА НА КАБЛОВСКОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ 

 Недељни оглас уз слику 1.600,00 дин. 

 Мали  оглас 20 пута дневно 210,00 дин. 

 Текстуални поздрави, током 3 дана 210,00 дин. 

 Поздрави уз слику, током 3 дана 270,00 дин. 

 Ин Мемориам 320,00 дин. 

 Израда спота до 30 секунди 5.400,00 дин. 

 Емитовање спота до 30 секунди током недељу дана 2.100,00 дин. 

 Израда филма до 5 минута 21.500,00 дин. 

 Израда филма до 10 минута 32.250,00 дин. 

 Израда филма до 15 минута 43.000,00 дин. 

 Преснимавање филма или спота 210,00 дин. 
 

3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 
- Превод текста по карактеру 0,30 дин 
 

 Цене не садрже у себи порез. 
 Циклус недељних реклама траје од понедељка до понедељка. 

 Посебни видови оглашавања мимо ценовника огласног простора  врше се по договору. 

 

II 
 

Ово решење се примењује од 1. септембра 2006. године и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Бачка Топола''. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-8/2006 

Дана: 29.08.2006. Председник општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

63.  
На основу члана 25. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС', бр. 39/2002, 43/2003 

и 55/04) председник општине Бачка Топола, дана 7. августа 2006. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

I 
 

 Покреће се јавна набавка услуге издавања локалне штампе за информисање грађана Општине 
Бачка Топола за 2006. годину. 

 

II 
  

 Процењена вредност јавне набавке услуге издавања локалне штампе за информисање грађана 

Општине Бачка Топола, износи 400.000,00 динара, за коју су Одлуком о буџету предвиђена средства 

за 2006. годину. 
 

III 
 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 65-1/2006-I                                                                                                           

Дана: 7.08.2006. год.                                                                             Председник општине    
Бачка Топола                                                                                              Баби Атила с.р., 



Број 7. 29.09.2006. СТРАНА   132. OLDAL 2006.09.29.  7. szám 

  
 

64. 

На основу чл. 7. ст. 2. Одлуке о оснивању савета  за међунационалне односе у општини Бачка 

Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 9/2005), Савет за међунационалне односе у општини 
Бачка Топола, на седници одржаној дана 5. јула 2006. године, донео је 

 

П О С Л О В Н И К 

О РАДУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 

ОДНОСЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Пословником ближе се уређује организација, начин рада, одлучивање и припремање 

материјала Савета за међунационалне односе у општини Бачка Топола (у даљем тексту: Савет) у 
оквиру овлашћења утврђених чл. 2. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у општини 

Бачка Топола. 

Члан 2. 
 

 Делокруг Савета је да: 

- разматра питања остваривања заштите и унапређивања националне равноправности у 

складу са Законом и Статутом општине; 
 - о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине; 

 - даје мишљење на предлоге свих одлука које се тичу права националних и етничких 

заједница; 

 - има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости 
одлуке или другог општег акта Скупштине општине ако сматра да су њима непосредно повређена 

права националних мањина и етничких заједница представљених у Савету и право да под истим 

условима пред Управним судом покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег 
акта скупштине општине са Статутом општине. 

 

II. НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

Члан 3. 
 

 Савет ради и одлучује на седницама. 

 
Члан 4. 

 

 Седницу Савета сазива председник Савета по сопственој иницијативи или на предлог 
трећине чланова Савета. 

 У случају одсутности или спречености председника, седницу Савета сазива заменик 

председника. 
 

Члан 5. 
 

 Дневни ред седнице предлаже председник Савета на  основу приспелих материјала за 

разматрање и одлучивање из надлежности Савета. 
 

Члан 6. 
 

 Савет одлучује јавним гласањем. 
 Јавно се гласа подизањем руке. 

 Члан Савета гласа тако што се изјашњава за или против предлога. 

 
Члан 7. 

 

 Пре одлучивања врши се усаглашавање ставова чланова Савета. 
 Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета. 
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Члан 8. 

 

 На седници Савета поред чланова Савета присуствује секретар Скупштине општине и друга 
лица по позиву по потреби. 

 

Члан 9. 

 
 Позив за седницу Савета са предлогом дневног реда доставља се члановима Савета по 

правилу најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице. 

 Седница се може сазвати у краћем року (телефоном) због оправданих разлога. 
 

Члан 10. 

 

 На седници Савета води се записник. 
 У записник се уноси време и место одржавање, имена присутних и одсутних чланова Савета, 

имена осталих присутних, утврђени дневни ред, имена учесника у претресу, подаци о резултатима 

гласања, и формулација донетих одлука и време завршетка седнице. 
 Записник потписује председник Савета и записничар, а усваја се на наредној седници Савета. 

 О чувању изворника записника стара се секретар Скупштине општине. 

 
III  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 

 

Члан 11. 

 
 Рад савета је доступан јавности. 

 

Члан 12. 
 

 Савет обезбеђује јавност рада присуством представника средстава јавног информисања на 

седницама Савета, по потреби давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу. 
 

Члан 13. 

 

 Одлуке из делокруга Савета (ставови, мишљења, предлози итд.) потписује председник 
Савета, а тачност отправка оверава виши референт за послове Скупштине општине. 

 

Члан 14. 
 

 Стручне, административне и техничке послове за потребе Савета обавља Општинска управа. 

 

IV  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 15. 

 
 Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине 

Бачка Топола». 

 
 

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 

ОДНОСЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 90-5/2006  
Дана: 5.07.2006. Председник Савета 

Бачка Топола Егереши Шандор с.р., 
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65. 

 

На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије» 
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004),  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) и члана 

16. Статута Месне заједнице Карађорђево, Савет Месне заједнице Карађорђево, на својој седници 

одржаној 15. септембра 2006. године, констатовао је да су грађани Месне заједнице Карађорђево у 
оквиру поступка личног изјашњавања уз потпис, донели 

 

О Д Л У К У 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАЂОРЂЕВО ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.10.2006.-30.09.2010. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 

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

заједници Карађорђево уводи се Месни самодопринос за период од 01.10.2006. године до 30.09.2010. 
године на примања грађана. 

 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Карађорђево. 

 
Члан 3. 

 

 Самодопринос се уводи у новцу. 

 
Члан 4. 

 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Карађорђево у 
износу од 3.157.000,00 динара (на бази цена из маја 2006. године). 

 

Члан 5. 
 

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

 

-Реконструкција и одржавање водоводне и путне мреже 35% 
-Улична расвета и одржавање  20% 

-Одржавање зграда од општег интереса  15% 

-Екологија и смеће  10% 
-Техничко осавремењавање и опремање  6% 

-Трошкови функционисања МЗ  14% 

 

Члан 6. 
 

 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 

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

Карађорђево, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 
Члан 7. 

 

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

- 8% 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 Карађорђево 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. 

 

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). 
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Члан 17. 

 

 ОдлукУ о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Карађорђево за период од 
01.10.2006. године до 30.09.2010. године донели су пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 

потпис, у периоду од 01-15. септембра 2006. године.  

 

Члан 18. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а примењује се од 01.10.2006. године 

 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

КАРАЂОРЂЕВО 

Број: 4-4/06  Председник 

Дана: 15.09.2006.   Савета Месне заједнице 
Карађорђево  Дракулић Новица с.р. 

 

 
 

 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. 

Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2006. годину 
износи 8.100,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине 

Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 

 

Ред. 
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