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231. 

 На основу члана 20.став 1. тачка 2. и члана 42. Закона о управљању отпадом (''Службени 

гласник РС'', број 36/2009) и члана 42. тачка 7. Статута Општине  Бачка Топола ( ''Службени лист 

општине  Бачка Топола '', број 15/2008, 1/2009 и 6/2010),  Скупштина општине  Бачка Топола на 

седници одржаној дана 4. новембра 2010. године, донела  је 

 

О Д Л У К У 

 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ ОТПАДА  

 

Члан 1.  

  

 Овом Одлуком одређује се локација за одлагање инертног отпада на простору  постојећег 

градског одлагалишта  за комунални отпад,  на  катастарским парцелама број:  1871 и 1776/5  КО 

Бачка Топола и то  на северном ободу парцеле  1776/5 и северозападним ободима обе парцеле. 

 

Члан 2. 

 

 Под инертним отпадом се сматра отпад  који није подлежан физичким, хемијским или 

биолошким променама, није биолошки разградив  и који не утиче на загађење животне средине  и 

здравље људи. 

 

Члан 3.  

 

 Инертни отпад се транспортује у  затвореном возилу, контејнеру  или на други одговарајући  

начин  како би се  спречило  расипање или испадање отпада  приликом транспорта, утовара или  

истовара  и како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине. 

 

Члан 4.  

 

 У случају расипања  или испадања инертног отпада приликом транспорта, лице које  

транспортује  инертан отпад је одговорно за његово уклањање  и чишћење површине која се заспе. 

 

Члан 5. 

 

 Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном  листу општине  

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

БРОЈ: 353-102/2010-V Председник     

ДАНА: 4.11.2010. Скупштине општине  

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

232. 

 На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007),  члана 

6. став 2. и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“,број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана 4. новембра 2010. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О СИМБОЛИМА ОПШТИНЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се изглед и употреба симбола општине Бачка Топола. 

 

Члан 2. 

 

 Симболи општине су: грб, застава и свечани печат. 

 

Члан 3. 

 

 Симболима општине представља се Општина Бачка Топола и изражава се припадност 

Општини Бачка Топола. 

 

Члан 4. 

 

 Грб и застава општине (у даљем тексту: грб и застава) могу се употребљавати само уз 

државне симболе и само у облику и на начин како је утврђено овом Одлуком. 

 

Члан 5. 

 

 Симболи не смеју се употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за 

употребу, већ се повлаче из употребе.  

 

II ИЗГЛЕД ГРБА, ЗАСТАВЕ И СВЕЧАНОГ ПЕЧАТА 

 

Члан 6. 

 

 Грб општине је у облику штита, и плаве је боје. На врху се налази златна круна са пет 

кракова украшена бисерима и драгуљима. 

 У средини штита се налази стојећи лав жуте боје на плугу беле боје, окренут лево са 

погледом напред. У десној шапи држи три класја житарице. 

 

Члан 7. 

 

 Застава општине је беле боје, у средини поља налази се грб општине. 

 Застава се користи са размерама 3:1,2 (дужина, висина према ширини). 

 

Члан 8. 

 

 Свечани печат је округлог облика. 

 У кругу на ивици печата исписане су речи  «SIGILLUM OPPIDI TOPOLA 1806». Ивица круга 

је сачињена од житног класја и зрна житарице, а унутрашњи круг од ситних стилизованих тачака. У 

њему се налази круна са пет кракова. Испод круне је стојећи лав на плугу окренут лево са погледом 

напред. У десној шаци држи три класја житарице. Са десне стране између главе лава и круне налазе 

се плодови жира повезани у јединствени венац, а са леве стране се налази сноп дувана. 

 Печат је пречника 60 мм. 

 

III УПОТРЕБА СИМБОЛА ОПШТИНЕ 
 

Члан 9. 
 

 Грб и застава употребљавају се заједно са грбом и заставом Републике Србије, Аутономне 

Покрајине Војводине и заставама националних мањина (ако су им потврђени национални симболи)  

и то по следећем редоследу гледано са леве на десну страну: грб и застава Републике Србије,  грб и 

застава Аутономне Покрајине Војводине, заставе мађарске, русинске и словачке националне мањине, 

грб и застава општине. 
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Члан 10. 
 

 Застава се по правилу вије са копља или јарбола. 

 У Дане жалости застава се спушта на пола копља односно јарбола. 

 Застава општине не сме да додирује тло, нити се може употребљавати као подлога, 

простирка, завеса или слично. 

 Заставом се не могу прекривати возила или други предмети, нити се могу украшавати 

конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне заставице. 

 

Члан 11. 
 

 Застава општине се обавезно истиче на начин предвиђен чл. 9. ове Одлуке на зградама органа 

локалне самоуправе, у њиховим службеним просторијама, приликом организовања спортских, 

културних и других манифестација. 
 

Члан 12. 
 

 Застава општине може се употребљавати: 

 1. на зградама установа, јавних предузећа и других организација чији је оснивач Скупштина 

опшине 

 2. на зградама и у службеним просторијама месних заједница  

 3. на зградама удружења грађана и у њиховим службеним просторијама, и  

 4. у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са овом Одлуком. 

 

Члан 13. 
 

 Грб општине се обавезно употребљава у службеним просторијама органа општине и на 

повељама, дипломама, захвалницама, споразумима са побратимљеним општинама и градовима и 

другим свечаним документима и актима које додељује Скупштина општине и Председник општине. 

 

Члан 14. 

 Грб се може употребљавати: 

1. у службеним просторијама установа, јавних предузећа и других организација чији је 

оснивач Скупштине општине, 

2. у службеним просторијама месних заједница, 

3. у службеним просторијама удружења грађана, 

4. на предметима који се дају у репрезентативне сврхе, меморандуму, ковертама, званичним 

позивницама, честиткама и визит картама које користе функционери органа општине као и 

руководиоци Општинске управе, и 

5. у другим случајевима ако његова употреба није у супротности са овом Одлуком. 

 

Члан 15.  
  

Употреба грба може се одобрити као украс, ако је то у интересу општине у складу са чл. 3. 

ове Одлуке. 

Употреба грба из става 1. овог члана може се ограничити временски. 

 О захтевима за употребу грба решава Општинско веће општине. 

 О решењима о дозволи употребе грба води се посебна евиденција. 

 

Члан 16. 

 

 Свечани печат општине се отискује на повеље, дипломе, захвалнице, споразуме са 

побратимљеним општинама или градовима у земљи и иностранству, свечане документе и акте, које 

додељује или издаје Скупштина општине или Председник општине. 
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IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако: 

 1. употреби грб односно заставу на начин којим се нарушава углед и достојанство општине, 

 2. употреби заставу на начин супротно члану 10. ове Одлуке, 

 3. не употреби заставу када је употреба обавезна (члан 11. ове Одлуке), 

 4. употреби симболе који су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу (члан 

5. ове Одлуке) 

 5. употреби грб без сагласности Општинског већа општине (члан 15. ове Одлуке)  

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 2.500,00  до 

75.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршај из става 1. тачке 1., 2., 4., и 5. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

5.000,00 до 250.000,00 динара предузетник. 

 За прекршај из става 1. тачке 1., 2., 4., и 5. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

2.500,00 до 75.000,00 динара физичко лице. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о симболима општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 7/2001 и 11/2009). 
 

Члан 19. 
 

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

Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-68/2010-V Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

233. 

 На основу чланова 35. став 10 и  46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр.72/2009, 81/2009 и 64/2010- одлука УС) и  члана 42. тачка 6 Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008,  1/2009 и 6/2010) по прибављеном мишљењу 

Комисије за планове, Скупштина општине дана 4. новембра 2010.године донела је  
 

О Д Л У К У  
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА 

 БАЧКА ТОПОЛА И БАЈША 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода 

насеља Бачка Топола и Бајша, (у даљем тексту: План детаљне регулације) у складу са  Просторним 

планом општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 1/2010) 
 

Члан 2. 
 

  Циљ доношења Плана детаљне регулације је да се формира грађевинска парцела у циљу 

изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, а ради заокруживање активности на 
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реализацији система каналисања отпадних вода, а које активности се односе на изградњу 

канализационе мреже и на изградњу новог постројења за пречишћавање отпадних вода. 

 

Члан 3. 

 

 План детаљне регулације се припрема за простор укупне површине 2-16-57 ха, чије границе 

чине: источна граница катастарске парцеле број 3261 к.о. Бачка Топола у целој дужини, део јужне 

границе катастарске парцеле број 4949 и то од источне границе катастарске парцеле број 3261 до 

катастарске парцеле  4950 (пут), део западне границе катастарске парцеле број 4950 (пут) и то од 

катастарске парцеле број 4949 до катастарске парцеле  број 4954, део северозападне границе 

катастарске  парцеле број 4954 (пут) и то од западне границе катастарске  парцеле број 4950 до 

катастарске парцеле број 4716, део северне границе катастарске парцеле број 4716 (река Криваја) и 

то од катастарске парцеле  број 4954 до источне границе катастарске парцеле број 3261, све у к.о. 

Бачка Топола.  

Члан 4. 

 

  Садржину плана чини стварање планских могућност за  изградњу постројења за 

пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола и Бајша, који је неопходан услов  претходног 

утврђивања јавног интереса у складу са Законом о експропријацији.  

 

Члан 5.  

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је најдуже 60 дана од дана доношења Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације. 

 

Члан 6. 
 

 За носиоца израде Плана детаљне регулације, одређује се Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење из Бачке Тополе. 

 

Члан 7. 

 

 Средства за израду Плана детаљне регулације су обезбеђена у буџету општине Бачка Топола. 

 

Члан 8. 
 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину под бројем 501-73/2010-I  од дана 26.10.2010.  године. 

 

Члан 9. 
 

 Излагање Плана детаљне регулације на јавни увид ће се одржати у просторијама Општинског 

услужног центра Општинске управе Бачка Топола. 

 

Члан 10. 
 

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       Председник  

БАЧКА ТОПОЛА           Скупштине општине 

Број: 350-106/2010-V              Фазекаш Роберт, с.р. 

Дана:  4.11.2010.           

Бачка Топола  
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234. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                  

Општина Бачка Топола 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,СТАМБЕНО- 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ИМОВИНСКО- 

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

БРОЈ: 501-73/10-I                  

Дана: 26.10.2010. год. 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

 На  основу члана 9. став 1. и члана 11, став 1 Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну  средину (''Службени гласник РС'' , број 135/2004), а у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09 и 81/09) и члана 13. Одлуке о општинској управи 

(''Службени лист општине Б. Топола'', бр. 3/2009), Одељење за грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове, пољопривреду, заштиту животне средине  и имовинско- правне послове доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о приступању стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање  

отпадних вода насеља Бачка Топола и Бајша на животну средину  

 

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана    детаљне 

регулације   за постројење за пречишћавање  отпадних вода насеља Бачка Топола 

и Бајша.    

2. У оквиру стратешке процене утицаја Плана детаљне  регулације  на жинотну 

средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном 

планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних 

садржаја  на микро и макролокацију  и друга питања и проблеми  заштите 

животне средине  у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних  

утицаја плана  на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене-

детаљне  регулације.  

3. О извршеној стратешкој процени утицаја плана  на животну средину сачиниће се 

Извештај који  ће обухватити обавезне елементе, утврђене у члану 12. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину  

            ('' Службени гласник РС'', бр. 135/04).  

 Обавезни елементи Извештаја о стратешкој процени су: 

 1. полазне основе 

 2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора 

 3. процену могућих утицаја  са описом мера предвиђених  за смањење негативних  утицаја 

 4. смернице за израду стратешких процена утицаја за планове на нижим  хијерархијским 

нивоима  и процене утицаја пројеката на животну средину  

            5. програм праћења стања  животне средине у току спровођења Плана  

            6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке процене 

            7. приказ начина одлучивања и начина на који су питања животне средине 

                укључена у план, опис разлога одлучујућих за избор Плана са аспекта 

                варијантних решења  и приказ начина на који су питања животне средине  

               укључена у План и Програм  

 8. закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 

        представљене  на начин разумљив јавности  

 9. друге податке од значаја за стратешку процену 

 У  оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање  и  квалитет 

чинилаца  животне средине (ваздух, земљишта, површинске воде и  буке)  у границама плана.  
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 У  случају непостојања релевантних података, извршиће се циљана мерења у с кладу са 

законом.  

 

4. За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја  се одређује ЈП  ЗА  

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  БАЧКА ТОПОЛА '' 

 Носилац  израде Извештаја о стратешкој  процени ће образовати 

мултидеисциплинарни стручни тим  састављен од запослених са одговарајућим 

овлашћењима и лиценцама и по потреби ангажованих стручних лица  или 

организација који су квалификовани за анализу елемената стратешке процене. 

 Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 60 дана од ступања на снагу 

Одлуке оизради Плана.  

 Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће се из буџета 

општине Бачка Топола. 

5. Орган надлежан за припрему плана, Одељење за грађевинарство  обезбедиће 

учешће заинтересованих органа и организација, које имају интерес у доношењу 

одлука које се односе на заштиту животне средине у складу са чланом 18. закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 

бр.135/04) 

 Извештај о стратешкој процени утицаја плана је део документације која се  прилаже 

уз План детаљне  регулације  за пречишћавање отпадних вода  насеља  Бачка 

Топола и Бајша на животну средину и биће изложен на јавни увид заједноса 

 нацртом плана, у складу са чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 

 животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04) и чланом 50. Закона о 

 планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09) 

  6. Ово Решење се објављује у ''Службеном листу општине Бачка Топола'' 
 

Образложење 
 

 Одељење за грађевинарство у поступку доношења овог решења узимајући у обзир чињеницу 

да су планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 

животну средину,  утврдило је да наведени План представља оквир за одобравање будућих развојних 

пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став1. 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04) 

 На основу члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ('' 

Службени гласник РС'', бр. 135/04) предлог Решења ће бити упућен на мишљење Одељењу за 

грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и 

имовинско-правне послове, и другим заинтересованим органима и организацијама. 

                                                        

                       Начелник Одељења 

                                                   Золтан Кишкарољ,с.р.  

235. 

 На основу члана  22. Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга и промета 

робе и инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.39/96, 20/97, 46/98, 34/01, 80/02 и 

101/2005), члана 27-33. Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и 

вршење услуга у промету робе („Службени гласник РС“, бр.47/96, 22/97, 6/99 и 99/05) и члана 42. 

тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист  општине Бачка Топола“, бр.15/2008, 

1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 4. новембра 2010 .године 

донела је  

О Д Л У К  У 
 

О   ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕТУ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о промету робе на пијацама и вашарима („Службени лист општине Бачка 

Топола“,бр.4/2003, 15/2004, 7/2007, 14/2008, 2/2010 и 5/2010) у члану 4. додаје се нова  тачка која 

гласи: 
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„ 11. ПАНОНИЈА 

У Панонији пијаце се одржавају у  улици Шарла де Гола, на простору испред Дома Месне 

заједнице Панонија.“ 
 

Члан 2. 
 

 У члану 6. додаје се нова алинеја која гласи: 

„- у Панонији  петком .“ 
 

Члан 3. 
 

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

Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 330-4/2010-I Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине  

Бачка Топола       Фазекаш Роберт, с.р. 
 

236. 

 На основу члана 32. став 1 тачкка 7 Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник 

Републике Србије» број 129/2007), члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/2006)  и члана 28.став 2 и члана 42. тачка 8. Статута општине 

Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топла» број 15/2008,  1/2009 и 6/2010) Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 4.  новембра 2010.године, утврдила је  
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАНОНИЈА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2011.-31.12.2020. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

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

заједници Панонија уводи се самодопринос за период од 01.01.2011. године до 31.12.2020.  године на 

примања грађана. 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Панонија. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Панонија у износу 

од  12.000.000,00 динара (на бази цена из 2010. године). 
 

Члан 5. 
 

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

-реконструкција и одржавање водоводне и путне мреже....................................... 30% 

-одржавање зграда од општег интереса ........…………………………...……....…..20% 

-улична расвета и одржавање .......................................................................................10% 

-трошкови електричне енергије   …………………...................................................10% 

-развој спорта и културе ..…………………………………………..............................5% 

-дотација цивилним и спортским организацијама......................................................3% 

-интервентне мере........................................................................................................5% 

-екологија и сметлиште...... ……………………………………………................…….4% 

-трошкови месне заједнице и лд.радника....................................................................8% 

-остали трошкови месне заједнице. ............................................................................5%. 
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 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава  самодоприноса до завршетка планског периода. 
 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

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

заједнице Панонија, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Панонија, 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, 

- 6% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 25 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

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

- 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 Панонија 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 је 

председник Савета 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. 
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Члан 16. 
 

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

самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007) и Закона о финансирању локалне 

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006). 

 

Члан 17. 
 

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

01.01.2011.године до 31.12.2020.године доносе пунолетни грађани путем референдума који ће се 

спровести  од 22-28.новембра 2010. године у периоду од 7,00 до 20,00 сати. 

 

Члан 18. 
 

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

Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-59/2010-V                                                                       Председник 

Дана: 4-.11.2010.                                                                      Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                                 Фазекаш Роберт с.р. 
 

237. 

На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. Тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 8. Статута општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топoла» број15/2008,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 4. новембра 2010. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА  

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАНОНИЈА 
 

Члан 1. 
 

 Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Панонија, ради изјашњавања 

грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за 

период од 01.01.2011.-31.12.2020. године. 

 Референдум ће се одржати од 22-28. новембра 2010. године, у времену од 7,00 часова 

до 20,00 часова у просторијама Дома  Месне заједнице Панонија, улица Шарла де Гола број бб. 
 

Члан 2. 
 

 Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у 

даљем тексту: Комисија) и гласачки одбор. 

 Комисију образује Скупштина општине посебним решењем. 
 

Члан 3. 
 

 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком. 
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Члан 4. 
 

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 

 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, и објавиће се у 

„Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број : 014-2/2010-V Председник 

Дана: 4.11.2010.  Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

238. 

 На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 42. тачка 8. Статута општине Бачка 

Топола(«Службени лист општине Бачка Топла» број 15/2008 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 4. новембра 2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАНОНИЈА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2011. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ 
 

I 
 

Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу 

самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за период од 01.01.2011. до 31.12.2020. године 

(у даљем тексту: Комисија) 

II 

У Комисију се именују: 

-за председника: Стајковић Милен, Панонија, Лењинов парк 1. 

-за члана: Гузина Звездан, Панонија, Шарла де Гола бб. 

-за члана: Ловаш Тибор, Панонија, Нађ Јожефа 34. 
 

III 
 

Задатак Комисије је да обавља следеће послове: 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума, 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму, 

-обавља и друге послове у складу са важећим прописима. 
 

IV 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-85/2010-V Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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239. 

 На основу члана 32. став 1 тачкка 7 Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Србије» број 129/2007), члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/2006)  и члана 28.став 2 и члана 42. тачка 8. Статута општине 

Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топла» број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 4. новембра 2010.године утврдила је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2011.-31.12.2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
 

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

заједници Пачир уводи се самодопринос за период од 01.01.2011. године до 31.12.2020.  године на 

примања грађана. 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Пачир. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 

 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Пачир у износу од  

95.000.000,00 динара (на бази цена из септембра месеца 2010. године). 

 

Члан 5. 
 

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

-изградња и одржавање путева, атарских путева, тротоара  

  и јавних површина.................................................................    ..15% (14.250.000,00) 

-улична расвета и одржавање ....................................................   25%  (23.750.000,00) 

-изградња и одржавање зграда и водовода................................. .20%  (19.000.000,00) 

-дотација цивилним и спортским организацијама, верским  

  заједницама, образовним установама, новорођенчадима 

  и пензионерима ..........................................................................25%  (23.750.000,00) 

-трошкови функционисања месне заједнице ...............................15%  (14.250.000,00). 

 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 

 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Пачир и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице 

Пачир, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Пачир, 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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- 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, 

- 25 кг. жита по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

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

- 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 Пачир 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 председник Извршног одбора 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.129/2007) и Закона о финансирању локалне 

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006). 
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Члан 17. 
 

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

01.01.2011.године до 31.12.2020.године доносе пунолетни грађани путем референдума који ће се 

спровести  од  26.новембра 2010. године до 06.децембра 2010. године, у периоду од 7,00 до 20,00 

сати. 

Члан 18. 
 

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

Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-62/2010-V                                                                           Председник 

Дана: 4.11.2010.                                                                          Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                               Фазекаш Роберт с.р. 

 

240. 

На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. Тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 8. Статута општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топoла» број15/2008,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 4. новембра 2010. године донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА  

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР 

 

Члан 1. 
 

Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Пачир, ради изјашњавања грађана о 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за период од 

01.01.2011.-31.12.2020. године. 

Референдум ће се одржати од 26. новембра 2010. године до 06.децембра 2010. године, у 

времену од 7,00 часова до 20,00 часова у просторијама зграде  Месне заједнице Пачир, улица Лазе 

Костића број 2. 

Члан 2. 
 

 Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту : Комисија) и гласачки одбор. 

 Комисију образује Скупштина општине посебним решењем. 

 

Члан 3. 
 

 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 4. 
 

 Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 
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Члан 5. 
 

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

Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 014-3/2010-V Председник  

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

241. 

 На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 42.тачка 8 Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топла» број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 4. новембра 2010. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2011. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ 
 

I 
 

Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу 

самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за период од 01.01.2011. до 31.12.2020. године (у 

даљем тексту : Комисија). 
 

II 

У Комисију се именују: 

-за председника: Тари Нандор, Пачир, Иве Лоле Рибара 20 

-за члана: Живановић Велибор, Пачир, Јована Микића 7 

-за члана: Брезњак Јанош, Пачир, Јо Лајоша 7 
 

III 
 

Задатак Комисије је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са важећим прописима. 
 

IV 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-86/2010-V Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р. 
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242. 

На основу члана 32. став 1 тачкка 7 Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник 

Републике Србије» број 129/2007), члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/2006)  и члана 28.став 2 и члана 42. тачка 8. Статута општине 

Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топла» број 15/2008,  1/2009 и 6/2010) Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 4. новембра 2010.године утврдила је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊА РОГАТИЦА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2011.-31.12.2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

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

заједници Горња Рогатица уводи се самодопринос за период од 01.01.2011. године до 31.12.2020.  

године на примања грађана. 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Горња Рогатица. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 

 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Горња Рогатица у 

износу од  12.000.000,00 динара (на бази цена из 2010. године). 

 

Члан 5. 
 

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

-реконструкција и одржавање водоводне и путне мреже......................................30% 

-одржавање зграда од општег интереса ………………………………….…........20% 

-улична расвета и одржавање .................................................................................10% 

-трошкови електричне енергије ……………………..............................................10% 

-развој спорта и културе …………………………………………............................5% 

-дотација цивилним и спортским организацијама..................................................3% 

-интервентне мере......................................................................................................5% 

-екологија и сметлиште ……………………………………………………............4% 

-трошкови месне заједнице и лд.радника................................................................8% 

-остали трошкови месне заједнице .........................................................................5%. 

 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 
 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Горња Рогатица и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне 

заједницеГорња Рогатица , односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједницеГорња 

Рогатица, 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, 
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- 6% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 20 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

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

- 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 Горња Рогатица 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 је 

председник Савета 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.129/2007) и Закона о финансирању локалне 

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006). 
 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Горња Рогатица за период од 

01.01.2011.године до 31.12.2020.године доносе пунолетни грађани путем референдума који ће се 

спровести  од 27. и 28.новембра 2010. године у периоду од 7,00 до 20,00 сати. 
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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: 016-32/2010-V                                                                        Председник 

Дана: 4.11.2010.                                                                     Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                          Фазекаш Роберт с.р. 
 

243. 

На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. Тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 8. Статута општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топoла» број15/2008,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 4. новембра 2010. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О  РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА  

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊА РОГАТИЦА 
 

Члан 1. 
 

 Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Горња Рогатица, ради изјашњавања 

грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Горња Рогатица 

за период од 01.01.2011.-31.12.2020. године. 

 Референдум ће се одржати  27. и 28. новембра 2010. године, у времену од 7,00 часова до 

20,00 часова у просторијама Дома  Месне заједнице Горња Рогатица, улица Трг др. Ненада Вуњака 

број 1. 

Члан 2. 
 

 Органи за спровођење референдума су : Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту : Комисија) и гласачки одбор. 

 Комисију образује Скупштина општине посебним решењем. 
 

Члан 3. 
 

 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове: 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

 Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 
 

Члан 5. 
 

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

Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 014-4/2010-V  Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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244. 

 

На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 42.тачка 8 Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топла» број 15/2008 ,1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 4. новембра 2010. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊА РОГАТИЦА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2011. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ 

 
I 
 

Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу 

самодоприноса за подручје Месне заједнице Горња Рогатица за период од 01.01.2011. до 31.12.2020. 

године (у даљем тексту : Комисија) 

 

II 

 

 У Комисију се именују: 

-за председника: Градимир Драговић, Горња Рогатица, Космајска 11. 

-за члана: Светислав Пешут, Горња Рогатица, Космајска 22. 

-за члана: Саша Марић, Горња Рогатица, Космајска 45. 

 
III 

 

Задатак Комисије је да обавља следеће послове : 

-стара се о законитом спровођењу референдума, 

-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума, 

-прописује обрасце за спровођење референдума, 

-утврђује и проглашава резултате референдума 

-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму 

-обавља и друге послове у складу са важећим прописима. 

 
IV 

 

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-87/2010-V Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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245. 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

107/2005), члана 32.  тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 

број 129/2007) и члана 42.  тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола» број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  

4. новембра 2010. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

«ДР ЈАНОШ ХАЏИ»  БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 Др САКМАЊ МАЈОР ЕДИТ, спец.педијатар из Бачке Тополе, разрешава се дужности 

директора Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола са 20. децембром 2010. године, због истека 

мандата.  
 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-88/2010-V Председник  

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

246. 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

107/2005), члана 32.  тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 

број 129/2007) и члана 42.  тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола» број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  

4. новембра 2010. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

«ДР ЈАНОШ ХАЏИ»  БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Др АЂАНСКИ  ЈАНОШ, специјалиста опште медицине из Бачке Тополе, ул. Чаки Лајоша бр. 

20. именује се за директора Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола почев од 21. децембра 

2010. године на мандатни период од 4 године.  

 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-89/2010-V Председник  

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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247. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) 

члана 46. и члана 48. став 3. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“ бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 

4. новембра 2010. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2011. ГОДИНУ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 Образује се Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2011. годину у општини Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 
 

 Комисију чини председник и шест чланова: 

 1. Чорба Ото, инж.пољопривреде – председник, Гунарош, ул. Ади Ендре бр.19.,  

2. Балањи Јанош, дипл.инж.геодезије – члан, Бачка Топола, ул. Георги Димитрова бр. 5., 

 3. Оливера Ненадић, дипл.правник – члан, Бачка Топола, ул. Војводе Мишића бр. 5., 

 4. Драган Кљајић, дипл.инж.пољопривреде – члан, Бачка Топола, ул. Дунавска бр. 6., 

 5. Нађ Ото, дипл.инж.пољопривреде-члан, Пачир, Дунавска бр. 21., 

6. Бранко Дудић, дипл.инж.пољопривреде – члан, Бачка Топола, ул. Гомбош Јанош  бр. 19. 

 7. Весна Билић, дипл.инж.пољопривреде – члан, Бачка Топола, ул. Танчић Михаља бр. 10. 

 

III 
 

Задатак Комисије је да изради предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2011. 

години, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке које се односе 

на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 60. став 6. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), као и да прибави 

мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту. 

 Комисија је дужна да најкасније до 01. марта 2011. године, предлог Годишњег програма из 

претходног става ове тачке, заједно са прибављеним мишљењем Комисије из члана 60. став 3. Закона 

о пољопривредном земљишту, достави Општинској управи,  ради прибављања сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на исти. 

 
IV 

 
 Ово Решење објавити у „Службеном  листу општине Бачка Топола“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-90/2010-V Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола                        Фазекаш Роберт,с.р. 
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248. 

На основу члана  54.  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној дана 4. новембра 2010. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У СРЕДЊОЈ  

ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 Разрешава се Славица Макаи, кројачица из Бачке Тополе, ул. Светог Стефана бр. 48. 

дужности члана Школског одбора из реда родитеља у Средњој техничкој школи „Шинковић Јожеф“ 

Бачка Топола, дана 4. новембра 2010. г., због престанка основа по којем је именована у орган 

управљања. 
 

II 
 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола" 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-80/2010-V-1 Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

249. 

На основу члана  54.  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној дана 4. новембра 2010. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У СРЕДЊОЈ  

ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 Именује се Хорват Илдико, продавац прехрамбене робе из Бачке Тополе, ул. Радних бригада 

бр. 26. за члана Школског одбора из реда родитеља у Средњој техничкој школи „Шинковић Јожеф“ 

Бачка Топола, почев од 5. новембра 2010. г., до истека мандата Школског одбора. 

 

II 

 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола" 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-80/2010-V-2 Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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250. 

 На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, број 72/2009), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, 

број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 4. 

новембра 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Разрешава се Слађана Чаловић, домаћица из Бачке Тополе, Петефи Шандора бр. 19. 

дужности члана Управног одбора из реда родитеља у Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка 

Топола, дана 4. новембра 2010. године, због престанка основа по којем је именована у орган 

управљања. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-82/2010-V-1 Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола                        Фазекаш Роберт,с.р. 

 

251. 

 На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, број 72/2009), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, 

број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  

4. новембра 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Именује се Весна Жигић, васпитачица из Криваје, Николе Тесле  бр. 4. за члана Управног 

одбора из реда родитеља у Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола, почев од 5. 

новембра 2010. године, до истека мандата Управног одбора. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-82/2010-V-2 Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола                        Фазекаш Роберт,с.р. 
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252. 

 На  основу члана 34. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени  лист општине Бачка 

Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 

4. новембра 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Статут Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола који је 

донео Управни одбор  Предшколске установе за децу „Бамби“ на седници одржаној  дана 

10.09.2010.године, под бројем 369-02/05-10. 

 

 II  

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 022-9/2010-V Председник 

Дана: 4.11.2010. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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