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23. 
 

На основу члана 4. тачка 3. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број  49/99)  i 
члана 29. тачка 1. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола»,  4/2000 
– пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. 
априла  2001. године донeла је 
 

О Д Л У К У  
 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2001. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1 
 

Укупни приходи буџета општине Бачка Топола за 2001. годину утврђју се у износу од   
110.172.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 800.000,00 динара. Издвајање 
се врши тромесечно из изворних прихода по стопи од 0,5 %. 

О коришћењу средстава сталне буџетске резерве одлучује Извршни одбор Скупштине 
општине Бачка Топола. Средства се могу користити за намене утврђене Законом о јавним 
приходима и јавним расходима. 

 
Члан 3. 

 
 У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 960.000,00 динара. 
 О коришћењу средстава из овог члана одлучује Извршни одбор Скупштине општине Бачка 
Топола на предлог органа Општинске управе надлежног за послове буџета. 
 На терет средстава текуће буџетске резерве из овог члана исказују се у завршном рачуну 
буџета Општине Бачка Топола за 2001. годину и средства стављена на располагање корисницима 
буџета у периоду привременог финансирања, за које овом Одлуком нису утврђени износи. 
 Извршни одбор може пренети у текућу буџетску резерву средства распоређена буџетом за 
одређене намене, за које утврди да неће бити утрошена до краја буџетске године. 
 

Члан 4. 
 

 Приходи остварени по основу месног самодоприноса преносе се непосредно из буџета на 
рачун месних заједница општине Бачка Топола. 
 Приходи остварени за противпожарну заштиту, преносе се непосредно из буџета на рачун 
Општинског ватрогасног савеза. 
 Приходи остварене по основу издвајања за солидарну стамбену изградњу, преносе се 
непосредно из буџета на рачун Фонда солидарне стамбене изградње Бачка Топола. 
 Средства из овог члана чине трансферна средства у износу од 4.500.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 

 Приход остварен од накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса у износу 
од 12.000.000,00 динара распоређује се и преносе: 
 - Месним заједницама на територији општине Бачка Топола без Месне заједнице Бачка 
Топола за организовање обављања комуналних делатносту у складу са Општинском Одлуком о 
комуналним делатностима у износу од 2.327.500,00 динара. 
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 - Јавном предузећу за грађевинско земљиште Бачка Топола за завршетак Тржног центра – 
пијаце у Бачкој Тополи у износу од 6.000.000,00 динара, 
 - Јавном предузећу за грађевинско земљиште Бачка Топола за суфинансирање програма 
Месних заједница, у износу од 1.972.500,00 динара. 
 - У корист посебног рачуна фонда за отклањање подземних вода, у износу од 1.700.000,00 
динара. 
 

Члан 6. 
 

 Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за путеве и 
део средстава остварених по основу пореза на фонд зарада у укупном износу од 29.015.700,00 
динара преносе се у корист: 
 - Јавном предузећу за урбанизам Бачка Топола у износу од 300.000,00 динара у складу са 
Одлуком о образовању ЈП за урбанизам бачка Топола, 
 - Јавном  предузећу «Комград» Бачка Топола у износу од 1.725.800,00 динара за реализацију 
програма у области комуналне делатности, 
 - Јавном предузећу за грађевинско земљиште Бачка Топола у износу од 26.989.900,00 за 
реализацију програма из области регистроване делатности. 
 

Члан 7. 
 

 Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 26.431.100,00 динара утврђује се за 
финансирање јавних расхода преко посебних рачуна из области образовања, културе, физичке 
културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и информисање. 
 

Члан 8. 
 

 Наредбодавац за извршење буџета општине Бачка Топола у целини и по посебним рачунима 
је председник Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола или лице којег он овласти. 
 

Члан 9. 
 

Јавни приходи по врстама и јавни расходи по основним наменама утврђује се у билансу 
прихода и расхода буџета општине Бачка Топола за 2001. годину, у складу са Законом о локалној 
самоуправи (у даљем  тексту: Закон), у следећим износима: 

 
1.ПРИХОДИ 

 

  

СИНТЕ-
ТИЧКИ 
РАЧУН 

АНАЛИ-
ТИЧКИ 
РАЧУН 

 
ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС 

  ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА 
901-1  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
 901110 Порез на зараде (5%) 4.430.000,00
 901120 Порез на  приход од пољопривреде и шумарства 950.000,00
 901130 Порез на фонд зарада (3,5%) 22.500.000,00
  Свега 901-1 27.880.000,00
901-2  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
 901210 Порез на имовину осим на земљиште 10.500.000,00
 901220 Порез на земљиште 2.600.000,00
  Свега 901-2 13.100.000,00
901-3  ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ 
 901310 Порез на наслеђе и поклоне 1.000.000,00
  Свега 901-3 1.000.000,00
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901-4  ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 
 901410 Порез на пренос апсолутних права 10.541.000,00
  Свега 901-4 10.541.000,00
901-5  ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 901500,  Порез на промет производа и услуга – ограничени део 12.458.000,00
 901501,  Пореза на промет производа и услуга – неограничени 

део 
7.276.000,00

  Свега 901-5 19.734.000,00
  УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА 72.255.000,00
  ПРИХОДИ ОД ТАКСА 
901-6 901600 Општинске административне таксе 1.340.000,00
 901610 Боравишна (туристичка) такса 247.000,00
901-7 901700 Локалне комуналне таксе 6.000.000,00
  УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ТАКСА 7.587.000,00
901-8  ПРИХОДИ ОД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА НА 

КОРИШЋЕЊЕ 
 901810 Пренета средства из буџета Републике за финансирање 

поверених послова 
1.530.000,00

 901820 Допунска средства из буџета Републике -
  УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 
1.530.000,00

909  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
909-3  ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНИХ НАКНАДА 
 909310 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 6.000.000,00
 909320 Накнада за путеве 2.500.000,00
 909330 Накнада за коришћење комуналних добара 12.000.000,00
  УКУПНИ ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНИХ НАКНАДА 20.500.000,00
 909390 ПРИХОДИ ОД СРЕДСТАВА СОЛИДАРНОСТИ 4.500.000,00
  Свега 909-3 25.000.000,00
909-4  ПРИХОДИ ОД МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА 
 909400 Самодопринос (пољопривреда и занатство) 1.800.000,00
  Свега 909-4 1.800.000,00
909-1 909110 Новчане казне 30.000,00
909-2 909210 Приходи Општинских органа управе 200.000,00
909-5 909510 Приходи од камата на депонов. средства 60.000,00
909-6 909610 Приходи од давања у закуп посл. простора 500.000,00
909-6 909630 Средства за противпожарну заштиту 300.000,00
909-7 909710 Приходи од продаје сталне имовине 500.000,00
909-9 909910 Други непоменути приходи 160.764,24
  Свега други јавни приходи 1.750.764,24
909  ОСТАЛИ ПРИХОДИ УКУПНО 28.550.764,24
  УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ (901+909) 109.922.764,24
900-0  ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 249.235,76
  УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА (900+901+909) 110.172.000,00
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2. РАСХОДИ  
 

СИНТЕ- 
ТИЧКИ 
РАЧУН 

НАМЕ- 
НА 

 
ВРСТА РАСХОДА 

 
ИЗНОС 

  I СРЕДСТВА ЗА РАД 
911 000 Средства за зараде 18.291.900,00
911 010 Средства за материјалне расходе 7.604.000,00
911 024 Средства за наб.опреме и инвест.одрж.објеката 1.500.000,00
911 023 Средства за годишњи одмор радника  350.000,00
911 025 Средства за решавање стамбених потреба 1.200.000,00
911 029 Средства за остале посебне намене 450.000,00
  СВЕГА: 29.395.900,00
  II СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 
911 130 Робне резерве општине 20.000,00
  СВЕГА: 20.000,00
 
 

  III СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЗАКОНОМ 
УТВРЂЕНИХ ПРАВА  

911 300 Средства за образовање (основно и средње) 16.052.400,00
911 320 Средства за културу 3.770.600,00
911 330 Средства за физичку културу 256.000,00
911 340 Средства за социјалну заштиту 2.273.500,00
911 350 Средства за дечију заштиту 4.319.600,00
911 360 Средства за здравствену заштиту 150.000,00
911 390 Средства за заштиту човекове средине 2.950.000,00
  СВЕГА: 29.772.100,00
  IV ИЗДВАЈАЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ 
911 400 Стална резерва буџета 800.000,00
  СВЕГА: 800.000,00
  V СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНЕ И ДРУГЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
911 500 Средства за друштвене организације 408.300,00
911 510 Средства за месне заједнице 1.800.000,00
911 700 Средства за интервенције 2.000.000,00
911 720 Средства за општу комуналну потрошњу 36.515.700,00
911 730 Средства за урбанистичко планирање и грађење 300.000,00
911 740 Средства за изградњу и одржавању локалних путева 2.500.000,00
911 590 Средства за друге општедруштвене потребе 850.000,00
911 750 Средства Фонда сол. стамбену изградњу 4.500.000,00
  СВЕГА 48.874.000,00
  VI СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ 
911 630 Накнада за трошкове платног промета 350.000,00
  СВЕГА: 350.000,00
  VII СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋУ РЕЗЕРВУ 
911 900 Текућа буџетска резерва 960.000,00
  СВЕГА: 960.000,00
  УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ: 110.172.000,00
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II ПОСЕБНИ ДЕО 

 
Члан 10.  

 
 Јавни  приходи из члана 1. ове Одлуке распоређују се за финансирање јавних расхода по 
носиоцима, корисницима и ближим наменама, и то: 
 

1.  РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ И БЛИЖИМ НАМЕНАМА 
 

БР. 
ПО-
ЗИЦ. 

ОСНОВ 
НАМЕ- 
НА 

АНАЛ. 
РАЧУН 

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА И 
БЛИЖИМ НАМЕНАМА 

ИЗНОС ЗА 2001. 
ГОДИНУ 

   РАЗДЕО 1 – СРЕДСТВА ЗА РАД 
ОРГАНА 

1. 000 911101 Плате 18.238.000,00
2. 010 911102 Материјални расходи 7.600.000,00
3. 023 911104 Средства за регрес за год. одмор радника 350.000,00
4 024 911103 Средства за набавку опреме и 

инвестиционо одржавање објеката  
 

1.500.000,00
5. 025 911105 Средства за решавање стамбених потреба 1.200.000,00
6. 029 911106 Сред. за остале посебне намене 450.000,00
7. 360 911107 Сред. за здравствену заштиту радника 100.000,00
8 000 911120 Сред. за Општ. јавно прав. – плате 53.900,00
9. 010 911121 Сред. за Општ. јавно прав. – мат. 4.000,00
   СВЕГА РАЗДЕО 1 29.495.900,00
   РАЗДЕО 2 – СРЕДСТВА ЗА РАД  

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
10 130 911210 Средства за интервенције – робне резерве 20.000,00
11 390 911211 Средства Фонду за заштиту животиња 100.000,00
12. 390 911212 Средства фонду за дезинсекцију и 

дератизацију 
 

2.850.000,00
13. 320 911213 Средства за Редакциони одбор 

Монографије 
350.000,00

14. 590 911214 Средства за Фонд награда 150.000,00
15. 630 911215 Накнада за трошкове плат.промета 350.000,00
16. 400 911216 Издвајање у сталну резерву буџета 800.000,00
17. 900 911217 Текућа буџетска резерва 960.000,00
18. 360 911218 Покровитељство здравствене манифес-

тације (о проблему дроге, сиде, алкохола) 
50.000,00

19. 590 911220 Трошкови припреме пројеката 100.000,00
   СВЕГА РАЗДЕО 2: 5.730.000,00
   РАЗДЕО 3 – СРЕДСТВА ЗА РАД 

ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
20.  500 911301 СУБНОР 41.200,00
21.   911303 Општински савез радио аматера 30.000,00
22.   911304 Савез извиђача 72.000,00
23.   911305 Еколошка секција «Аркус» 65.600,00
24.   911306 Млади истраживачи 24.500,00
25.   911307 ОК Покрета горана 80.000,00
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26.   911308 ОО Црвеног крста – делатност 25.000,00
27.   911310 ЖСДП «Бачка» 30.000,00
28.   911314 Општински савез пензионера 40.000,00

   СВЕГА РАЗДЕО 3: 408.300,00
                  РАЗДЕО 4 – СРЕДСТВА ЗА 

КОМУНАЛНУ ПОТРОШЊУ И 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

29. 
 

740 911402 Средства за изградњу и одржавање 
локалних путева (ЈП за грађ. земљиште) 

 
2.500.000,00

30 720 911403 Средства за изградњу и одржавање 
комуналних објеката од општег интереса 
инфраструктуре (Ј.П. за грађ. земљ.) 3% 

 
 

7.972.500,00
31. 730 911406 Средства за урбанистичко планирање и 

грађане (ЈП за урбанизам) 
 

300.000,00
32. 720 911407 Средства од коришћ. комуналних добара 

(Месне заједнице) 
 

2.327.500,00
33. 720 911408 ЈП «Комград» (за реализацију програма) 1.725.800,00
34. 720 911409 Реализација програма (ЈП за грађ. земљ) 24.489.900,00
35. 700 911450 Средства за интервенције – отклањање 

штета од попл. и подз. вода 
 

1.700.000,00
36. 700 911451 Средства за интервенције – Општ. ватрог. 

савез 
 

300.000,00
38. 750 911460 Средства за Фонд солид. стамбене 

изградње 
4.500.000,00

   СВЕГА РАЗДЕО 4: 45.815.700,00
   РАЗДЕО 5: СРЕДСТВА ЗА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
38. 510 911500 Средства самодопр. од пољопр. и 

занатства 
1.800.000,00

   СВЕГА РАЗДЕО 5: 1.800.000,00
 
 

  РАЗДЕО 6 – СРЕДСТВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНОМ 
УТВРЂЕНИХ ПРАВА  

 300  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
39.  911610 -  за материјалне расходе 4.912.400,00
40.  911611 – за превоз ученика  5.000.000,00
41.  911612 –  за изградњу, реконструкцију, 

инвестиционо и текуће одржавање 
 

2.000.000,00
   Свега основно образовање 11.912.400,00
 300  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

42.  911620 – за материјалне расходе  3.340.000,00
43.  911621 – за изградњу, реконструкцију, 

инвестиционо и текуће одржавање  
 

800.000,00
   Свега средње образовање 4.140.000,00
   СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ 

44. 320 911630 - за функционисање установа 2.476.600,00
45.  911631 - за култ. уметничка друштва 569.000,00
46.  911632 - за посебне намене у области културе 375.000,00

   Свега култура 3.420.600,00
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   СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

47. 330 911640 - за рад спортских организација 256.000,00
   Свега физичка култура: 256.000,00
   СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

СИГУРНОСТ ГРАЂАНА 
48. 340 911650 - за делатнос Центра за социјални рад  140.000,00
49.  911651 - за Законом и Одлуком утврђена права 1.653.500,00
50.  911652 - за рад хуманитарних организација 89.000,00
51.  911653 - за функционисање народних кухиња – 

Црвени крст 
 

391.000,00
   Свега социјала 2.273.500,00
 350  СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О 

ДЕЦИ 
52.  911660 - за функционисање предшколске установе 3.768.600,00
53.  911661 - за посебне намене у области дечје 

заштите 
551.000,00

   Свега брига о деци 4.319.600,00
   СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

54. 590 911672 Средства за рад информативних медија 500.000,00
   Свега за информисање 500.000,00

55.  
590 

911673 Средства за спровођење закона о 
службеној употреби језика  

 
100.000,00

   СВЕГА РАЗДЕО 6: 26.922.100,00
   УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 110.172.000,00

 
Члан 11. 

 
Средства обезбеђена у посебном делу буџета за зараде запослених Општинске управе, 

материјалне трошкове и друге намене, која се не утроше до краја године, преносе се за исте намене 
у наредну годину. 

 
Члан 12. 

 
Неутрошена средства на ракју године са посебног рачуна остају на посебном рачуну, осим 

пренетих а неутрошених средстава за зараде запослених која се враћају у буџет. 
 

Члан 13. 
 

Оделење за друштвене делатности и општу управу обезбеђује евиденцију уплата обавезних 
партиципација за коришћење услуга у установама и других прихода које својом делатношћу или на 
неки други начин остваре ове установе. 
 Приходи које буџетски корисници – установе – остваре обављањем услуга уз накнаду или 
којима је уступљен део јавних прихода, билансирају се при утврђивању средстава за ове кориснике 
у буџету општине. 
 Средства буџета и остварени сопствени приходи ових корисника исказују се и распоређују 
по ближим наменама годишњим финансијским планом прихода и расхода на који сагласност даје 
извршни орган скупштине општине, а по претходно прибављеном мишљењу Оделења за финансије. 
Годишњи финансијски план прихода и расхода доноси функционер који руководи установом и 
доставља га на сагласност најкасније до 28. фебруара текуће године. 
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 Уколико корисник буџетских средстава не донесе финансијски план у предвиђеном року, 
може користити средства биџета највише до 30% од износа средстава која му припадају по 
равномерној динамици за један месец, изузев средстава за плате. 
 

Члан 14. 
 

Приходи које својом делатношћу остваре Општински органи, представљају приходе тих 
органа. 

Распоређивање остварених прихода из претходног става врши Извршни одбор. 
  

Члан 15. 
 

Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе само до износа средстава 
обезбеђених у буџету општине. 

Приликом стварања нових обавеза за буџет општине, Извршни одбор утврђује да ли су за 
извршавање тих нових обавеза обезбеђена средства на основу биланса јавних прихода и биланса 
већ утврђених јавних расхода у буџету. 
 

Члан 16. 
 

Извршни одбор може одлучити о употреби средстава сталне резерве за намене утврђене у 
члану 56. Закона о јавним приходима и јавним расходима до висине укупно расположивих 
средстава сталне резерве буџета. 
 

Члан 17. 
 

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати код 
банака или других финансијских организација, закључивањем уговора о кредиту. 
 Уговор из става 1. овог члана закључује Извршни одбор Скупштине општине. 

Уговором о кредиту из става 2. овог члана не могу се утврдити услови пласмана 
неповољнији од услова на тржишту новца. 

 
Члан 18. 

 
Средства на рачуну буџета и рачунима корисника буџета општине укључујући основне и 

средње школе у делу који се финансира из буџета општине, укључују се у депозите пословних 
банака са којом Извршни одбор Скупштине општине закључи уговор о депоновању средстава по 
виђењу. 

 
Члан 19. 

 
Обрачуната амортизација средстава за рад која се воде у буџету, отписује се на терет 

сопственог капитала. 
Корисници буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће 

обрачунату амортизацију средстава за рад у 2001. години, сразмерно делу у коме су та средства 
обезбеђена из средстава буџета општине. 
 

Члан 20. 
 

Буџетски корисници који остваре  уштеде у трошењу средстава планираних за материјалне 
трошкове изнад 10% од једне месечне идеалне дванаестине, тај износ уштеда могу користити за 
стимулисање рада запослених. 

Уколико се приход буџета не остварује у износима планиране идеалне дванаестине, 
месечном дванаестином из става 1. овог члана сматра се износ остварених прихода за један месец. 
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Расподела средстава из става 1. овог члана врши се тромесечно на предлог функционера 
који руководи органим или установом. 
 

Члан 21. 
 

На крају календарске године, на основу оцене остварења програмских задатака, секретар 
Општинске управе може донети одлуку о исплати стимулативне награде радницима у оквиру 
средстава билансираних за зараде на позицији 1.  Посебног дела буџета. 

Одлуку о коришћењу средстава предвиђених у посебном делу буџета на позицији 4.  
«Средства за набавку опреме и инвестиционо одржавање» доноси секретар Општинске управе, по 
прибављеној сагласности Извршног одбора Скупштине општине. 

 
Члан 22. 

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

Извршни одбор Скупштине општине. 
Извршни одбор Скупштине општине даје сагласност на Појединачне колективне уговоре 

свих органа и установа чији је оснивач Општина. 
  

Члан 23. 
 

 Извршни одбор даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета 
општине којима се утврђује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма 
корисника буџета општине. 

Члан 24. 
 

Извршење буџета појединим корисницима врши се у сразмери остварења прихода.  
Извршни одбор може вршити измене распоређених износа за поједине намене у оквиру 

раздела 6. Посебног дела буџета. 
Средства предвиђена у Посебном делу буџета на позицији  45 и 46 – Култура, 47 – Физичка 

култура и 54 – Средства за потребе информисања, на позицији 51  Средства за функционисање 
народних кухиња – Црвени крст усмерава Извршни одбор, изузев средстава за зараде, топли оброк 
и превоз радника. 
 Код раздела 1., «Средства за рад органа» ближе намене по појединимпозицијама донеће се 
Финансијским планом уз сагласност Извршног одбора. 

 
Члан 25. 

 
Приходи од продаје покретних ствари и део прихода од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности  у државној својини, припадају буџету општине. 
 

Члан 26. 
 

Корисници средстава буџета општине дужни су да на захтев општине, а најмање једанпут 
годишње, подносе извештај о свом раду и остваривању програма као и о коришћењу средстава 
пренетих из буџета општине за те намене. 
 

Члан 27. 
 

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима за извршење буџета. 
 Тромесечне планове за извршење буџета доноси Одељење за финансије уз прибављену 
сагласност Извршног одбора. 

Пренета средства из 2000. године по годишњем рачуну, распоредиће се финансијским 
планом за извршење буџета у 2001. години. 
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Члан 28. 

 
За извршење буџета општине одговоран је Извршни одбор Скупштине општине. 

 Свака исплата на терет средстава буџета општине врши се на основу решења наредбодавца, 
којим је утврђена обавеза и висина исплате. 
 

Члан 29. 
 

За законито трошење средстава по свим наменама која припадају Општинској управи 
одговоран је секретар Општинске управе. 

Секретар Општинске управе може у оквиру раздела 1. привремено изменити распоред 
средстава предвиђених за поједине намене, осим средстава предвиђених за зараде. 

За законито и наменско распоређивање средстава са посебних рачуна (сем посебног рачуна 
за избеглице) одговоран је шеф Одсека за друштвене делатности. 
 За законито трошење средстава која се усмеравају  јавним предузећима одговоран је 
директор јавног предузећа. 
 

Члан 30. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а примењиваће се од 1. јануара 2001. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 400-12/2001-II  Председник 
Дана: 11. 04. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
24. 
 

Na osnovu ~lana 3. Zakona o lokalnoj samoupravi  (Sl.glasnik RS, br. 49/99) i ~lana 29. stav 1. 
ta~ka 19. Statuta op{tine Ba~ka Topola ("Sl.list op{tine Ba~ka Topola" br. 4/2000 -Pre~i{}eni tekst), 
Skup{tina op{tine Ba~ka Topola na sednici odr`anoj dana 11. априла    2001.godine,  donosi 

 
O D L U K U 

 
O OP[TINSKOJ UPRAVI 

 
I  OP[TE ODREDBE 

 
^lan 1. 

 
 Radi neposrednog sprovo|ewa propisa op{tine, republi~kih zakona i drugih propisa ~ije je 
izvr{ewe povereno op{tini, pripremawe nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skup{tina op{tine i 
Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine i radi vr{ewa stru~nih, organizacionih i drugih poslova koje joj 
poveravaju Republika, Skup{tina op{tine i Izvr{ni odbor skup{tine, obrazuje se Op{tinska uprava. 
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^lan 2. 
 

 Op{tinska uprava u okviru svog delokruga rada obavqa upravne, stru~ne i druge poslove na 
osnovu i u okviru Ustava, zakona i Statuta op{tine. 
 Op{tinska uprava vr{i poslove iz stava 1. ovog ~lana samo ako Odkukom Skup{tine op{tine nisu 
povereni javnim slu`bama ili drugim organizacijama sa javnim ovla{}ewem. 
 Pojedina~ni akti, mere i postupci Op{tinske uprave zasnivaju se na zakonu, Statutu op{tine i 
drugim propisima donetim na osnovu zakona i Statuta op{tine. 

 
^lan 3. 

 
 Za obavqawe poslova Op{tinske uprave u pojedinim oblastima u Op{tinskoj upravi obrazuju se 
odelewa i odseci. 
 Za obavqawe odre|enih poslova organa uprave van sedi{ta obrazuju se mesne kancelarije. 

^lan 4. 
 

 Poslovima Op{tinske uprave rukovodi sekretar Op{tinske uprave. 
 Sekretar Skup{tine op{tine je istovremeno i sekretar Op{tinske uprave. 
 Poslovima u odelewima rukovode na~elnici odelewa. 
 Poslovima u odsecima rukovode {efovi odseka. 
 

^lan 5. 
 
 Zaposleni u Op{tinskoj upravi odnosno izabrana, именована i postavqena lica imaju po osnovu 
rada, prava, obaveze i odgovornosti utvr|ene Zakonom o  radnim odnosima u dr`avnim organima, op{tim, 
posebnim, pojedina~nim i kolektivnim ugovorom i drugim propisima op{tine. 

 
^lan 6. 

 
 Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka op{tinskih organa uprave 
donosi sekretar Op{tinske uprave uz saglasnost Izvr{nog odbora. 

 
^lan 7. 

 
 Op{tinska uprava du`na je osigurati svakom gra|aninu jednak polo`aj i pravnu za{titu u 
ostvarivawu wihovih prava, obaveza i interesa i omogu}iti ostvarivawe kori{}ewa jezika koji su u 
slu`benoj upotrebi na teritoriji op{tine. 

 
^lan 8. 

 
 Rad Op{tinske uprave je javan. 
 Javnost rada Op{tinske uprave ostvaruje se preko Skup{tine op{tine, Izvr{nog odbora i sekretara 
Op{tinske uprave i lica koja su ovla{}ena od strane sekretara. 
 Javnost rada Op{tinske uprave ostvaruje se putem: 
 - dostavqawa i podno{ewa izve{taja o radu, 
 - objavqivawa informacija i saop{tewa, 
 - davawa odgovora na pitawe iz delokruga rada i na drugi na~in. 
 Op{tinska uprava uskrati}e davawe informacija ako wihova sadr`ina predstavqa dr`avnu, slu`benu 
ili poslovnu tajnu o ~emu odlu~uje sekretar. 

 
^lan 9. 

  
Zaposleni u Op{tinskoj upravi ne mogu se u obavqawu poslova rukovoditi svojim politi~kim 

ube|ewima, niti ih mogu izvr{avati i zastupati. 
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Zabraweno je u Op{tinskoj upravi osnivati politi~ku stranku i druge politi~ke organizacije ili 
pojedine wihove unutra{we organizacione oblike. 

 
II  ORGANIZACIJA I DELOKRUG OP[TINSKE UPRAVE 

 
^lan 10. 

 
 U Op{tinskoj upravi obrazuju se: 
 1. Odelewe za dru{tvene delatnosti,  општу управу,  op{te poslove i pravanu pomo}, 
 2. Odelewe za gra|evinarstvo, stambeno-komunalne poslove, poqoprivredu, privatno 
preduzetni{tvo i imovinsko-pravne poslove, 
 3. Odelewe finansije. 

 
^lan 11. 

 
 Odelewe za dru{tvene delatnosti, општу управу, op{te poslove i pravnu pomo} vr{i: 
 - poslove u neposrednom sprovo|ewu zakona i drugih propisa ~ije je neposredno sprovo|ewe 
zakonom povereno op{tini u oblasti: dru{tvene brige o deci, de~jeg dodatka, prava porodiqa, socijane 
za{tite i invalidsko-bora~ke za{tite, kao i sredweg i osnovnog obrazovawa, 
 - poslove pra}ewa stawa starawa o zadovoqavawu potreba gra|ana, kao i upravne i druge stru~ne 
poslove u neposrednom sprovo|ewu op{tinskih propisa u oblasti: kulture, obrazovawa, zdravstvene i 
socijalne za{tite, dru{tvene brige o deci, sporta i tehni~ke kulture, javnog obave{tavawa, humanitarnih 
organizacija i udrugim oblastima od neposrednog interesa za gra|ane, 
 - poslove pra}ewa rada ustanova ~iji je osniva~ op{tina i vr{ewe nadzora nad radom tih ustanova 
u granicama osniva~kih prava op{tine, 
 - pra}ewe pravila i kori{}ewa sredstava posebnih ra~una i podra~una i pripremu planova za 
izvr{avawe obaveza, kao i izve{taja i analiza o izvr{avawu obaveza, 
 - administrativno-stru~ne poslove za potrebe Skup{tine op{tine, Izvr{nog odbora i wihovih radnih 
tela, 
 - pravne poslove za potrebe Skup{tine op{tine, Izvr{nog odbora i wihovih radnih tela, 
 - poslove izrade nacrta akata Op{tinske uprave, 
 - pripremawe i organizovawe sednica i vo|ewa i izrade zapisnika sa sednica Skup{tine op{tine, 
Izvr{nog odbora i wihovih tela, 
 - poslove prevo|ewa i lektorisawe materijala za Skup{tinu op{tine, Izvr{ni odbor i wihovih radnih 
tela, 
 - informativno-dokumentacione i protokolarne poslove za potrebe Skup{tine op{tine, Izvr{ni 
odbor i predsednike tih organa, 
 - administrativno-tehni~ke i pomo}no-tehi~ke poslove za potrebe predsednika Skup{tine op{tine, 
Izvr{nog odbora i sekretara Op{tinske uprave  
 - upravne i druge poslove u neposrednom sprovo|ewu zakona i drugih propisa ~ije je neposredno 
sprovo|ewe povereno op{tini u oblasti vo|ewa mati~nih kwiga, dr`avqanstva, braka, li~nog imena, 
mati~nih brojeva gra|ana, bira~kih spiskova i kancelarijskog poslovawa, pisarnice, arhive, overu potpisa, 
prepisa i rukopisa, priznavawe statusa izbeglica i drugo, 
 - umno`avawe materijala, 
 - poslove izbora odbornika za Skup{tinu op{tine i sprovo|ewe op{tinskog referenduma, 
 - poslove u vezi sa radnim odnosom radnika u Op{tinskoj upravi kao i izabranih i postavqenih lica 
u Op{tini i vo|ewe evidencije u oblasti rada, 
 - poslove primawa, evidentirawa, administrativno-tehni~ke obrade i raspore|ivawa u rad akata, 
otpremawe po{te, poslove razvo|ewa i ~uvawa predmeta, 
 - poslove kori{}ewa, odr`avawa i ~i{}ewa zgrade i prostora, obezbe|ewa zgrada i drugih uslova 
rada za organe Op{tinske uprave, 
 - poslove u vezi sa upravqawem, teku}im investicionim odr`avawem objekata i opreme op{tine. 
 - usluge prevoza i odr`avawe vozila, 
 - poslove pru`awa pravne pomo}i gra|anima i pravnim licima u slu~aju da postupak pravne 
pomo}i nije u suprotnosti sa interesima op{tine, 
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 - pripreme za sa~iwavawe nacrta akata iz svog delokruga rada koji donosi Skup{tina op{tine i 
Izvr{ni odbor i 
 - druge poslove koje povere Skup{tina op{tine, Izvr{ni odbor i sekretar Op{tinske uprave. 

^lan 12. 
 
 Poslove Odelewa  za dru{tvene delatnosti, општу управу, op{te poslove i pravnu pomo} obavqaju 
i mesne kancelarije i to: 
 1. Mesna kancelarija Stara Moravica, 
 2. Mesna kancelarija Pa~ir, 
 3. Mesna kancelarija Ba~ki Sokolac, 
 4. Mesna kancelarija Gorwa Rogatica, 
 5. Mesna kancelarija, Ore{kovi}, 
 6. Mesna kancelarija Baj{a, 
 7. Mesna kancelarija, Mali Beograd, 
 8. Mesna kancelarija Kara|or|evo, 
 9. Mesna kancelarija Gunaro{, 
           10. Mesna kancelarija Wego{evo, 
           11. Mesna kancelarija Pobeda, 
           12. Mesna kancelarija Novo Orahovo. 
 

^lan 13. 
 

 Odelewe za gra|evinarstvo, stambeno-komunalne poslove, poqoprivredu, privatno preduzetni{tvo i 
imovinsko-pravne poslove vr{i: 
 - upravne, nadzorne i druge poslove pri neposrednom sprovo|ewu Zakona i drugih propisa ~ije je 
neposredno sprovo|ewe povereno Op{tini u oblasti urbanizma, stambenoj i komunalnoj oblasti, oblasti 
gra|evinskog zemqi{ta i gra|ewe, 
 - upravne, nadzorne i druge poslove u neposrednom sprovo|ewu op{tinskih propisa iz oblasti 
urbanizma, stambeno-komunalne delatnosti, kori{}ewe gradskog-gra|evinskog zemqi{ta, lokalnih puteva, 
ulica i drugih objekata op{tinskog zna~aja, za{tite i unapre|ewa prirodnih dobara i `ivotne sredine, 
 - poslove pra}ewa rada јavnih preduze}a ~iji je osniva~ оp{tina i vr{ewe nadzora nad radom tih 
javnih preduze}a u granicama i osniva~kih prava оp{tine, 
 - poslove dono{ewa i sprovo|ewa investicionih programa koje vodi op{tina, 
 - poslove koji se odnose na zadovoqavawe odre|enih potreba gra|ana u oblasti zanatstva, turizma, 
ugostiteqstva i trgovine u privrednim i drugim oblastima od interesa za op{tinu,  
 - poslove u vezi utvr|ivawa cena u oblasti komunalnih i drugih usluga, 
 - poslove u oblasti poqoprivrede, za{tite kori{}ewa, unapre|ewa poqoprivrede, zemqi{ta, {uma i 
vodenog i `ivotiwskog sveta, vodoprivrede, industrije, zanatstva, privatnog pareduzetni{tva, trgovine, 
snabdevenosti tr`i{ta privrednog razvoja, turizma i drugim oblastima koje po zakonu drugim propisima 
dr`avni organi povere Op{tini, 
 - poslove organizovawa za{tite gra|ana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih ve}ih 
nepogoda. 
 - poslove gra|evinske, urbanisti~ke, komunalne, saobra}ajne inspekcije i inspekcijski nadzor u delu 
za{tite `ivotne sredine, 
 - poslove pravnog zastupawa op{tine i pojedinih organa Op{tinske uprave u wenim imovinskim i 
svim drugim pravnim interesima pred dr`avnim organima kao i pred organima lokalne samouprave 
(iselewe bespravnih korisnika stanova, postupci radi utvr|ivawa odnosno osporavawe vlasni{tva stanova, 
postupci u vezi naknade {tete, postupci zbog ometawa poseda, postupci u vezi dodele stanova u op{tinskoj 
svojini, postupci oko raskida ugovora zakqu~enih od strane Op{tine, postupci iz oblasti raspravqwawa 
zaostav{tine ostaviocima umrlog bez zakonskog naslednika, priznavawe odnosno osporavawe usmenih i 
pismenih testamenata i ugovora o do`ivotnom izdr`avawu, zastupawe Op{tine u izvr{nom postupku, 
pokretawe i vo|ewe upravnih sporova i postupci u vezi poni{taja ili izmene re{ewa pojedinih odelewa 
Op{tinske uprave), 
 - poslove pripreme, izrade i predlagawa nacrta akata i delokruga rada, a koje donosi Skup{tina 
op{tine i Izvr{ni odbor, 
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 - Upravne i druge poslove u neposrednom sprovo|ewu zakona i drugih propisa, ~ije je neposredno 
sprovo|ewe povereno op{tini u oblasti imovinsko-pravnih poslova (eksproprijacija, komasacija, arondacija, 
nacionalizacija zemqi{ta, vra}awe zemqe, prodaju i otkup stanova).  
 - upravne i druge poslove u neposrednom sprovo|ewu op{tinskih propisa iz oblasti imovinsko-
pravnih poslova (utvr|ivawe i obezbe|ewa prostora ~iji je vlasnik Op{tina, zadovoqewe odre|enih potreba 
gra|ana, upravni postupak u stambenoj oblasti, poslovi za{tite o~uvawa i evidencije nepokretnosti op{tine, 
upravqawa, kori{}ewa i raspolagawa nepokretnostima Op{tine, poslovi vezani za upravqawe ure|ewe i 
kori{}ewe gradskog gra|evinskog zemqi{ta i dodelu gradskog gra|evinskog zemqi{ta na trajno i 
privremeno kori{}ewe),  
 - poslove u vezi nepokretnosti na kojima Op{tina ima pravo raspolagawa i poslove za{tite 
imovinskih prava i interesa Op{tine (postupci u vezi odre|ivawa zakupca u op{tinskom stanu, poslovi u 
vezi ustanovqavawa slu`benosti na op{tinskoj nekretnini, poslovi u vezi utvr|ivawa suvlasni{tva zbog 
ulagawa, javna dra`ba nepokretnosti, postupci za vra}awe zemqi{ta, pokretawe postupka eksproprijacije u 
slu~ajevima gde je Op{tina krajwi korisnik kao i u gra|evinskom reonu, postupci za odre|ivawe pravi~ne 
naknade za ekspropisanu imovinu) i  
 - stru~ne, administrativne, tehni~ke i druge poslove koje mu poveri Skup{tina op{tine, Izvr{ni 
odbor i sekretar Op{tinske uprave. 

^lan 14. 
 Odelewe finansije vr{i: 
 - stru~ne poslove izrade op{teg bilansa javnih prihoda op{tine, javnih rashoda kojise finansiraju iz 
buxeta Op{tine, 
 - poslove pripreme nacrta buxeta Op{tine, 
 - poslove vo|ewa evidencija o sredstvima buxeta, posebnih ra~una i podra~una i buxetskih 
fondova, 
 -  послове праћења остваривања и коришћења средстава буџета, посебних рачуна и 
подрачуна и буџетских фондова, 
 - poslove dono{ewa planova (mese~ne, kvartalne) za izvr{ewe op{tinskog buxeta i pravi izve{taje 
o izvr{ewu buxeta, 
 - poslove izrade nacrta zavr{nog ra~ua buxeta Op{tine, 
 - druge stru~ne i administrativne poslove u vezi buxeta Op{tine, 
 - pripremawe finansijskog plana, plana za Op{tinsku upravu i druge op{tinske organe, 
 - poslove izrade periodi~nih obra~una i zavr{nog ra~una Op{tinske uprave i drugih op{tinskih 
organa, 
 - pra}ewe, analizirawe i izve{tavawe o stawu sredstava Op{tinske uprave i drugih op{tinskih 
organa, 
 - kwigovodstveno-ra~unovodstvene poslove, poslove finansijsko-materijalnog poslovawa, poslove 
likvidature i obra~unske poslove,  
 - poslove plana, analize i statistike, 
 - poslove kwi`ewa vrednosti sredstava i imovine Op{tine i op{tinskih organa, 
 - poslove osigurawa, 
 - poslove organizovawa i pra}ewe sprovo|ewa inventarisawa, 
 - druge stru~ne, administrativne i tehni~ke poslove vezane za izvr{ewe poslova iz delokruga ovog 
Odelewa i poslove koje joj poveri Skup{tina op{tine, Izvr{ni odbor i sekretar Op{tinske uprave.  
 

III  RUKOVO\EWE OP[TINSKOM UPRAVOM 
PRAVA I DU@NOSTI RUKOVODE]IH RADNIKA 

 
^lan 15. 

 
 Sekretar predstavqa Op{tinsku upravu, obezbe|uje zakonito efikasno obavqawe poslova, 
organizuje i uskla|uje wen rad sa Skup{tinom, Izvr{nim odborom, uspostavqa saradwu sa ~lanovima 
Izvr{nog odbora, daje uputstva i smernice za rad odelewa i odseka u pogledu na~ina izvr{avawa poslova i 
zadataka, potpisuje akte Op{tinske uprave, stara se o obezbe|ewu materijalnih i drugih uslova za efikasan 
rad Op{tinske uprave, obezbe|uje zakonito i efikasno obavqawe poslova, odlu~uje o pravima, du`nostima i 

  



Број 5. 11. 04. 2001. СТРАНА  50. OLDAL 2001. 04. 11.              5. szám 

odgovornostima zaposlenih u prvom i drugom stepenu u skladu sa zakonom, vr{i i druge poslove u skladu 
sa zakonom, Statutom op{tine i drugim propisima op{tine. 
 Za rad Op{tinske uprave sekretar odgovara Skup{tini op{tine i Izvr{nom odboru. 
 Sekretar ne mo`e vr{iti nikakvu javnu, profesionalnu ili drugu du`nost koja je nespojiva sa 
wegovom funksijom. 
 

^lan 16. 
 

 Radom odelewa rukovodi na~elnik odelewa. 
 Na~elnike odelewa postavqa i razre{ava Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine na predlog sekretara. 
 [efove odseka raspore|uje sekretar. 
 

 
^lan 17. 

 
 Na~elnik odelewa donosi i potpisuje akte, organizuje i odgovara za rad odelewa kojim rukovodi, 
sara|uje sa ~lanovima Izvr{nog odbora, stara se o pravilnom rasporedu poslova na radnike, pokre}e 
disciplinski postupak protiv radnika za povredu radnih obaveza i du`nosti, vr{i i druge poslove utvr|ene 
aktima i op{tim aktima Skup{tine. 
 Na~elnici odelewa su odgovorni sekretaru Op{tinske uprave i Izvr{nom odboru za blagovremeno 
izvr{avawe poslova i zakonit rad odelewa. 

 
^lan 18. 

 
 Sekretar Skup{tine op{tine koji je ujedno i sekretar Op{tinske uprave obavqa slede}e poslove: 
 - obezbe|uje blagovremeno pripremawe sednica Skup{tine op{tine, Izvr{nog odbora i wihovih 
radnih tela, 
 - organizuje rad Op{tinske uprave, 
 - donosi Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Op{tinske uprave 
uz saglasnost Izvr{nog odbora, 
 - donosi i druge op{te akte kojima se ure|uju prava i du`nosti radnika Op{tinske uprave, 
 - odlu~uje u prvom i drugom stepenu u disciplinskim predmetima, 
 - u~estvuje u radu Skup{tine op{tine, Izvr{nog odbora,  a po potrebi i u radu wihovih radnih tela, 
 - daje mi{qewe Skup{tini, Izvr{nom odboru i wihovim radnim telima o nacrtima propisa kao i 
druga pravna mi{qewa i 
 - re{ava sukob nadle`nosti izme|u organizacionih jedinica Op{tinske uprave. 
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IV  ODNOS OP[TINSKE UPRAVE PREMA 

SKUP[TINI OP[TINE I IZVR[NOM ODBORU 
 

^lan 19. 
 

 Op{tinska uprava u vr{ewu poslova iz svoje nadle`nosti pridr`ava se smernica, uputstava i 
na~elnih stavova Izvr{nog odbora. 
 Op{tinska uprava ima pravo da od Izvr{nog odbora tra`i smernice, uputstva i na~elne stavove o 
odre|enim pitawima od zna~aja za izvr{ewe propisa Op{tine. 
 Ukoliko Op{tinska uprava i sekretar  ne izvr{avaju svoje poslove, stru~no, zakonito i odgovorno, 
Izvr{ni odbor }e upozoriti na to sekretara i zatra`iti da u odre|enom roku preduzme odgovaraju}e mere. 
 Ukoliko stawe iz prethodnog stava ovog ~lana ostane nepromeweno i nakon upozorewa Izvr{ni 
odbor }e izvestiti Skup{tinu op{tine uz mogu}nost da predla`e predsedniku SO postupak razre{ewa 
sekretara. 

 
^lan 20. 

 
 Op{tinska uprava je u obavezi da Skup{tini op{tini daje obave{tewa, obja{wewa i podatke iz svog 
delokruga koji su neophodni za wen rad. 
 Op{inska uprava je u skladu sa zakonom i drugim propisima samostalna u odnosu na primenu 
istih. 
 Ukoliko Izvr{ni odbor ili pojedini ~lan Izvr{nog odbora zahteva sprovo|ewe smernica, uputstava 
ili stavova suprotno nadle`nosti i zakonitosti rada Op{tinske uprave sekretar }e upozoriti na to Izvr{ni 
odbor i zatra`iti da se u odre|enom roku preduzmu odgovaraju}e mere. 
 Ukoliko  stawe iz prethodnog stava ovog ~lana ostane nepromeweno nakon upozorewa sekretar }e 
obavestiti Skup{tinu op{tine. 
 

^lan 21. 
 

 Sredstva za finansirawe Op{tinske uprave radi izvr{avawa poslova iz nadle`nosti Op{tine utvr|uje 
se u buxet Op{tine jedinstveno za Op{tinsku upravu, na osnovu finansijskog plana Op{tinskog organa 
uprave koji donosi sekretar. 
 Visina sredstava za pojedine namene utvr|uje se u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima 
se utvr|uje finansirawe organa Op{tine. 
 Utvr|ivawe sredstava za rad zaposlenih u Op{tinskoj upravi odre|uje se na osnovu Pravilnika o 
unutra{woj organizaciji rada Op{tinske uprave i sistematicaziji radnih mesta pojedina~nim kolektivnim 
ugovorom i kriterijuma utvr|enih zakonom i drugim propisima i op{tim aktima kojima se ure|uje visina 
zarada zaposlenih u dr`avnoj upravi. 
 

^lan 22. 
 

 Za zakonito tro{ewe sredstava o svim namenama odgovara sekretar ili lice koje on ovlasti, osim za 
naloge, naredbe i druge akte koje isti nisu izdali i potpisali. 
 

V  OSTALE ODREDBE 
 

^lan 23. 
 

 Kancelarijsko poslovawe pri vr{ewu poslova Op{tinske uprave iz nadle`nosti Op{tine vr{i se po 
propisima o kancelarijskom poslovawu koji se primewuju na dr`avnu upravu. 

 
^lan 24. 
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 Na odnose Op{tinske uprave prema gra|anima pri vr{ewu poslova iz nadle`nosti Op{tine 
primewuju se propisi koji ure|uju odnose gra|ana i dr`avne uprave. 
 

^lan 25. 
 

 Radno vreme u Op{tinskoj upravi odre|uje sekretar posebnom odlukom i donosi Pravilnik o 
unutra{wem redu. 
 

VI  PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 

^lan 26. 
 
 Dosada{wi zaposleni radnici Op{tinske uprave nastavqaju sa radom na radnim mestima do 
raspore|ivawa po novoj unutra{woj organizaciji i sistematizaciji. 
 Neraspore|eni radnici imaju prava utvr|ena zakonom. 
 

^lan 27. 
 

 U roku od 90 dana od dana dono{ewa ove Odluke sekretar je du`an da donese i da pribavi 
saglasnost na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematicaziji poslova i zadataka Op{tinske uprave. 

^lan 28. 
 

 Danom stupawa na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o op{tinskoj upravi ("Sl.list op{tine 
Ba~ka Topola", br 8/92) sa svim wenim izmenama i dopunama. 

 
^lan 29. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine Ba~ka 
Topola", a primewiva}e se od dana stupawa na snagu. 
 
OP[TINA BA^KA TOPOLA 
SKUP[TINA OP[TINE 
Broj: 323-1/2001-I Председник 
Dana: 11. 04. 2001.god. Скупштине општине 
БAЧKA TOPOLA Баби Атила  
 
25. 
 
 На основу члана 63. и 64. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 39/99) и 
члана 29. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», бр. 4/2000 и 5/2000) 
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  11. априла  2001. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНИХ 
ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 
Члан 1. 

 
 Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса за период од 31. марта до 31. 
маја 2001. године утврђује се по стопи од 4,0% на територији општине Бачка Топола за намене 
предвиђене Олдуком о буџету општине Бачка Топола за 2001. годину. 

Члан 2. 
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 Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за коришћење комуналних 
добара од општег интереса («Сл. лист општине Бачка Топола», бр. 3/92, 3/93, 5/93, 3/95, 1/96, 1/97, 
1/98, 1/99 и 1/2000). 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењује се од 1. априла 2001. године, и 
објавиће се у «Службеном листу општине Бачка Топола. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 352-5/2001-I Председник 
Дана: 11. 04. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р. 
 
 
26. 
 
 На основу члана 83. став 2. Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС» бр. 66/91, 
83/92, 53/93, 67/93, 67/93, 48/94 и 53/95) и члана 29. тачка 32. Статута општине Бачка Топола – 
Пречишћени текст («Сл. лист општине Бачка Топола», бр. 4/2000 и 5/2000) Скупштина општине 
Бачка Топола на седници одржаној дана 11. 04. 2001. год. донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђују се извори из којих се обезбеђују посебна средства за заштиту и 
унапређење животне средине ради стварања материјалних услова за остваривања права и дужности 
Општине Бачка Топола у области заштите и унапређења животне средине, начин и рокови плаћања 
и друга питања везана за коришћење ових средстава. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се: 
 - наплатом 5 пара (5/100 дин.) месечно по квадратном метру од власника, односно 
корисника стамбеног и 10 пара (10/100 дин.) месечно по квадратном метру од власника односно 
корисника пословног простора на подручју обухваћеном Одлуком о Генералном плану Бачка 
Топола («Сл. лист  општине Бачка Топола, бр. 3/97), Одлуком о одређивању земљишта у 
грађевинском подручју у насељеном месту («Сл. лист општине Бачка Топола, бр.6/91) и наплатом 
15 пара (15/100 дин.) месечно по квадратном метру од власника односно корисника простора за 
обављање делатности одржавања и оправљања моторних возила 
 - из инвестиционих средстава за објекте привреде, пољопривреде и индустрије за које је у 
складу са Законом прописана обавеза израде анализе утицаја на животну средину а за које дозволу 
издаје Општинска управа, а према предрачунској вредности објеката и то за: 
 

1. Објекте намењене трговини моторним горивима и мазивима  0,5% 
2. Складишта угља, природног гаса, нафте и деривата  0,5 % 
3. Производњу и прераду пластичних маса  0,5 % 
4. Производњу скроба, шећера и производа на бази угљених хидрата  0,5 % 
5. Производњу кондиторских производа  0,5 % 
6. Прераду млека и добијање млечних производа  0,2 % 
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7. Конзервисање производа биљног и животињског порекла  0,2 % 
8. Производњу вина, алкохолних пића и воћних сокова  0,5 % 
9. Машиноградњу и металопрерађивачку индустрију  0,5 % 
10. Обрада и површинска заштита метала  0,5 % 
11. Рибњаке до 50 хектара  0,2 % 
12. Кланице капацитета 50 условних грла стоке и више  0,5 % 
13. Кафилерије и постројења за произв.протеинских хранива  0,5 % 
14. Трафо станице до 110 KV 0,5% 
15. Силоси и сушаре капацитета преко 500 т 0,2% 
16. Објекти сточарске и перадарске фарме капацитета 

50 условних грла и више 0,2% 
       17. Производња пестицида, боја, лакова и пероксида 0,5% 
       18.Прерада и оплемењивање дрвета, производња, иверице, лесонита, 

      шпер плоча и медијан плоча 0,5% 
 19. Производња фармацеутских и козметичких производа 0,5% 
 20. Производња и прерада масти, уља и воскова биљног и животињског 
       порекла 0,5% 

 
 - наплатом накнаде у износу од 800,00 динара приликом утврђивања испуњености услова 
простора са аспекта заштите животне средине при отварању самосталних радњи, 
 - средства од наплаћених мандатних и прекршајних казни у складу са важећим прописима 
из области заштите животне средине за прекршаје прописане Општинском одлуком, 
 - наплатом накнаде за издавање потврде за набавку дизел горива Д-2 за пољопривредне 
произвођаче, 
 - из других прихода, поклона спонзорства, прилога и других извора у складу са Законом. 
 

 
Члан 3. 

 
 Обвезници накнаде и критеријуми за утврђивање накнаде у погледу површина станова 
пословних простора, земљишта на којима су објекти изграђени, зона у којима се налазе у ствари 
критеријуми из Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта (Сл. лист општине Бачка 
Топола бр. 1/2000). 

 
Члан 4. 

 
 Висина накнаде из члана 2. став 1. алинеја 1. ове Одлуке утврђује ЈП за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола, а на основу 
евиденције Службе за катастар непокретности Бачка Топола и других надлежних служби и о 
утврђеној висини доноси решење о годишњем износу накнаде. 
 Наплата накнаде доспева тромесечно и то: 

- за 1. тромесечје – до 31. марта 
- за 2. тромесечје – до 30. јуна 
- за 3. тромесечје – до 30. септембра 
- за 4. тромесечје – до 31. децембра текуће године. 
Висина накнаде из члана 2. став 1. алинеја 2. утврђује Оделење за урбанизам, комуналну 

привреду, имовинско-правне послове и терцијалне делатности, приликом издавања грађевинске 
дозволе, на основу инвестиционо-техничке документације и прописаних процената. 
 Доказ о извршеној уплати је прилог уз захтев за издавање грађевинске дозволе. 
 Наплату накнаде из члана 2. став 1. алинеја 3, 4 и 5. врши Оделење за урбанизам, комуналне 
привреду, имовинско-правне послове и терцијалне делатности. 
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Члан 5. 
 

 Накнада утврђена у члану 2. став 1. ове одлуке умењује се за 25% правним лицима чије се 
пословање финансира из јавних прихода (буџета). 
  

Од плаћања накнаде ослобођени су примаоци материјалног обезбеђења и друга посебно 
материјално угрожена лица а према критеријумима које утврђује Извршни одбор СО Бачка Топола. 
 Утврђивање испуњености услова за ослобађање у смислу овог члана врши Општинска 
управа – Оделење за урбанизам, комуналну привреду, имовинско-правне послове и терцијалне 
делатности. 

Члан 6. 
 

 Уколико обвезник не плати доспеле обавезе из члана 2. став 1. ове одлуке, наплата дуга ће 
се извршити принудним путем по прописима о наплати пореза и јавних прихода. 
 

Члан 7. 
 

 Средства из члана 2. уплаћују се у корист прихода буџета Општине Бачка Топола, и преносе 
се на рачун за посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине бр: 45200-840-206-31600. 
 

Члан 8. 
 

 Средства обезбеђена у складу са одредбама члана 2. ове одлуке користиће се на основу 
Средњорочног програма заштите и унапређивање животне средине и годишњег програма заштите и 
унапређења животне средине. 
 Средњорочни програм заштите и унапређења животне средине доноси Скупштина општине 
Бачка Топола а годишњи програм Извршни одбор СО Бачка Топола. 
 Средства обезбеђена у складу са одредбама ове одлуке користиће се за финансирање или 
суфинансирање инвестиционих програма и пројеката у области заштите и унапређења животне 
средине, научно-истраживачких програма и пројеката у области заштите и унапређења животне 
средине, програма и пројекта еколошке едукације, информативно-пропагандни и маркетиншких 
програма и пројеката у области заштите и унапређења животне средине као и за покривање 
трошкова реализације програма. 
 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на основу годишњег програма квартално 
утврђује приоритете за коришћење средстава за програме и пројекте у области заштите и 
унапређења животне средине. 
 

Члан 9. 
 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола најмање једанпут годишње подноси 
Скупштини општине извештај о реализацији програма и утрошку средстава за заштиту и 
унапређење животне средине. 
 

Члан 10. 
 

 Стручне, техничке и административне послове везане за реализацију ове одлуке обавља 
Општинска управа – Оделење за урбанизам, комуналну привреду, имовинско-правне послове и 
терцијалне делатности. 
 

Члан 11. 
 

 Скупштина општине се обавезује да сходно члану 8. ове Одлуке Средњорочни програм 
донесе најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 12. 

 
 Овом Одлуком ставља се ван снаге тачка 2. тарифног броја 2. Тарифе о административним 
таксама Општине Бачка Топола, која је саставни део Одлуке о административним таксама («Сл. 
лист општине Бачка Топола», бр. 3/2001). 
 

Члан 13. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине 
Бачка Топола. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 501-20/2001-I Председник 
Дана: 11. 04. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р. 
 
 
27. 
 
 Na osnovu ~lana 40. stav 3. Zakona o za{titi `ivotne sredine ("Sl.glasnik RS", br. 66/91; 83/92; 
53/93; 48/94 i 53/95), ~lana 11. Zakona o zdravstvenoj za{titi `ivotiwa ("Sl.glasnik RS", br. 37/91; 50/92; 
33/93; 52/93; 53/93; 67/93; 48/94; 53/95 i 52/96), ~l. 36 stav 4 Zakona o merama za unapre|ewe sto~arstva 
("Sl.glasnik RS", br. 61/91) i ~lana 29 Statuta op{tine Ba~ka Topola ("Sl.list op{tine Ba~ka Topola", 
br.4/2000 и 5/2000) Skup{tina op{tine Ba~ka Topola, na sednici odr`anoj dana 11. 04. 2001.godine 
utvrdila je 
 

NACRT ODLUKE 
 

O USLOVIMA ZA DR@AWE I ZA[TITU  DOMA]IH @IVOTIWA 
 

I  OP[TE ODREDBE 
 

^lan 1. 
 

 Ovom Odlukom propisuju se bli`i uslovi za dr`awe i za{titu doma}ih `ivotiwa na teritoriji op{tine 
Ba~ka Topola. 
 Doma}im `ivotiwama u smislu ove Odluke smatraju se `ivotiwe za dru{tvo, krupna i sitna stoka, 
`ivina, golubovi i p~ele. 
 @ivotiwama za dru{tvo u smislu ove Odluke smatraju se psi i ma~ke. 
 Ovom Odlukom propisani uslovi za dr`awe i za{titu doma}ih `ivotiwa ne odnose se na objekte 
industrijske proizvodwe van naseqenog mesta (farme svih vrsta stoke) i sala{e. 
 

^lan 2. 
 

 Na teritoriji op{tine Ba~ka Topola dozvoqeno je dr`awe doma}ih `ivotiwa pod uslovom i na na~in 
da se ne uznemiravaju tre}a lica, obezbedi sigurnost i higijena i pod drugim uslovima propisanim ovom 
Odlukom. 
 Dr`alac `ivotiwe je du`an da, zavisno od vrste i potrebe `ivotiwe, istu hrani, gaji, neguje i obezbedi 
joj zdravstvenu za{titu. 
 Dr`aocem `ivotiwa u smislu ove Odluke smatra se svako pravno ili fizi~ko lice koje je vlasnik, 
korisnik ili ~uvar `ivotiwa. 
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^lan 3. 

 
 Odredbe ove Odluke koje se odnose na broj pasa i ma~aka koje se mogu dr`ati ne primewuju se na 
pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe usluga u uzgoju ovih `ivotiwa. 
 

II PSI I MA^KE 
 

^lan 4. 
 

 Dr`alac psa ili ma~ke je du`an da se o ovim `ivotiwama za dru{tvo brine, da ih neguje, hrani, 
obezbedi im potrebne sanitarno-higijenske uslove i le~ewe. 
 Dr`alac psa je du`an da izvr{i upis u registraciju svog psa na na~in propisan zakonom. 

 
^lan 5. 

 
 U individualnim stambenim zgradama u stanu se mogu dr`ati dva psa i dve ma~ke. 
 U kolektivnim stambenim zgradama sa tri ili vi{e stanova, u stanu se mo`e dr`ati samo jedan pas 
ili jedna ma~ka. 
 Podmladak `ivotiwa iz ovog ~lana mo`e se dr`ati u stanu najdu`e do 6 meseci starosti. 
 Zabraweno je dr`awe pasa i ma~aka na hodnicima i drugim zajedni~kim prostorijama kolektivne 
stambene zgrade, balkonima i terasama. 

 
^lan 6. 

 
 U dvori{tu porodi~ne stambene zgrade mogu se dr`ati dva psa i wihov podmladak do 6 meseci 
starosti. 
 U zajedni~kom dvori{tu stambene zgrade pas se  mo`e dr`ati samo ako postoji saglasnost 
korisnika zajedni~kog dvori{ta. 
 Na ulazu u dvori{te stambenih zgrada iz stava 1. i 2. ovog ~lana, vlasnik psa mora na vidnom 
mestu istaknuti natpis "~uvaj se psa". 
 U dvori{tu stambenih zgrada iz stava 1. i 2. ovog ~lana pas se mora dr`ati tako da ne postoji 
mogu}nost da napusti dvori{te ili na drugi na~in ugrozi i uznemiri prolaznike i susede. 
 

^lan 7 
 

 Dr`alac psa je du`an da psa izvodi na povodcu a slu`benog psa  i ujedqivog psa i sa za{titnom 
korpom na wu{ci. 
 Zabraweo je pu{tawe psa sa povodca, osim u parkovima i na drugim zelenim povr{inama, koje su 
obele`ene za tu svrhu. 
 Javno preduze}e za gra|evinsko zemqi{te, puteve i izgradwu objekata  zajedni~ke komunalne 
potro{we i mesne zajednice u nasewenim mestima, kojima je Odlukom o utvr|ivawu, odr`avawu i za{titi 
zelenih povr{ina na teritoriji op{tine Ba~ka Topola, povereno odr`avawe zelenih povr{ina, odredi}e i 
obele`iti zelene povr{ine na koje se mogu psi pu{tati, na na~in propisan ovom Odlukom i taj akt su du`ni 
objaviti u "Slu`benom listu op{tine Ba~ka Topola", i putem sredstva javnog informisawa obavestiti o tome 
gra|ane. 
 

^lan 8. 
 

 Psi i ma~ke se ne mogu dovoditi u javne prostorije i na javna kupali{ta, a na druga javna mesta, na 
kojima se okupqa ve}i broj gra|ana psi se mogu voditi na kratkom povodcu. 
 Dr`alac psa ili ma~ke je du`an da preduzme neophodne mere da ove `ivotiwe ne ujedu ili na drugi 
na~in povrede tre}e lice. 
 

^lan 9. 
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  Ukoliko pas prilikom izvo|ewa i kretawa zagadi javne povr{ine,  dr`alac `ivotiwe je du`an 
da ih bez odlagawa o~isti. 
 Ukoliko pas ili ma~ka pri izvo|ewu iz stana zagade zajedni~ke prostorije, dr`alac `ivotiwe je du`an 
da zaga|enu povr{inu o~isti i opere, a po potrebi, i dezinfikuje. 
 

^lan 10. 
 

 Zabraweno je hu{kati jednog psa na drugog, hu{kati psa na ~oveka, kao i organizovati borbe pasa. 
 Zabraweno je dr`ati, uzgajati i izvoditi pse rase pit bul terier. 
 

III STOKA I @IVINA 
 

^lan 11. 
 

 U zoni {ireg centra grada Ba~ka Topola (po Generalnom planu Ba~ke Topole) nije dozvoqeno 
dr`awe stoke i `ivine. 
 Ova zona je ograni~ena ulicama: Nikole Tesle, Jadranska, Nu{i}eva, Svetozara Markovi}a, Boqai 
Farka{a, Kara|or|eva, ul. 1.Maja obuhvata ju`nu stranu ul. Rade Kon~ara (u dubini od oko jednog reda 
placeva), do ulice Narodnooslobodila~ke, obuhvata kompleks Pravoslavne crkve, nastavqa se severnom 
stranom ul. Rade Kon~ara u dubini od oko jednog reda placeva), obuhvataju}i objekte "Topoline" i "Do`e 
\er|a" do ulice Nikole Tesla. 
 Prostorna dispozicija ove zone prikazana je u Generalnom planu Ba~ke Topole. 
 U novoizgra|enim delovima grada Ba~ka Topola koji imaju va`e}e Detaqne urbanisti~ke, odnosno 
druge urbanisti~ke planove koji ne predvi|aju izgradwu objekata za dr`awe stoke, tako|e nije dozvoqeno 
dr`awe stoke i `ivine. 

 
 

^lan 12. 
 

 Na podru~ju grada Ba~ka Topola, izuzev zone {ireg centra i na naseqenim mestima na teritoriji 
op{tine Ba~ka Topola, stoka i `ivina se mogu dr`ati pod slede}im uslovima: 
 - da se staje, torovi, sviwci i `ivinici nalaze na udaqenosti koja ne mo`e biti mawa od 15 m od 
stambenih susednih objekata a 5 m od me|ne linije, kao i da su opremqeni svim potrebnim sadr`ajima 
(posebni objekti za dr`awe stoke, ogra|en prostor od mre`aste `ice za dr`awe `ivine, mogu}nost lokalnog 
prilaza radi ~i{}ewa i drugo) u ciqu adekvatnog higijenskog odr`avawa. 
 - da se staje, torovi, sviwci i `ivinarnici redovno ~iste, a |ubre izbacuje u deponije stajskog |ubreta. 
 - da deponije stajskog sme}a budu nepropusne, od betona i pokrivene pokretnim kapkom, a 
postavqene na udaqenosti koja ne mo`e biti mawa od 15 m od stambenih objekata, a od 3-5 m od me|ne 
linije. 
 - da se stoka i `ivina ne pu{ta na javne povr{ine. 
 - da se stoka ne napaja na javnim ~esmama, bunarima i drugim izvorima pija}e vode. 
 Licu koje ne obezbedi sve uslove iz stava 1 ovog ~lana, zabrani}e se dr`awe stoke, odnosno, 
`ivine. 
 
 
IV  HVATAWE I UNI[TAVAWE PASA I MA^AKA LUTALICA I SAKUPQAWE I SAHRAWIVAWE 

@IVOTIWSKIH LE[EVA 
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^lan 13. 
 

 Hvatawe pasa i ma~aka lutalica na podru~ju grada Ba~ka Topola vr{i Veterinarska stanica 
Subotica, a na podru~ju drugih naseqenih mesta na teritoriji Op{tine Ba~ka Topola vr{ewe ovih poslova 
du`ne su da organizuju mesne zajednice u tim mestima.  
 Psom i ma~kom lutalicom u smislu ove Odluke smatraju se psi i ma~ke koje je vlasnik svesno 
napustio, odnosno, koje su napustile vlasnika bez wegove voqe, a koji se bez nadzora na|u na ulicama, 
parkovima i drugim javnim povr{inama, suprotno odredbama ove Odluke. 
 Pse i ma~ke lutalice koji su uhva}eni na teritoriji op{tine Ba~ka Topola (iz stava 1 ovog ~lana) 
sme{ta u karantin i sa wima postupa u skladu sa zakonom, Pravilnikom o uslovima i merama za humano 
hvatawe i unu{tavawe pasa i ma~aka lutalica ("Sl.glasik RS", br. 29/94) i drugim aktima donetim na 
osnovu zakona, Veterinarska stanica Subotica, odnosno javna ili druga preduze}a kojima su mesne 
zajednice poverile te poslove. 
 Uni{tavawe pasa i ma~aka lutalica na ne{kodqiv na~in u slu~ajevima iz ovog ~lana na teritoriji 
op{tine Ba~ka Topola vr{i Veterinarska stanica Subotica. 

 
^lan 14. 

 
 U obavqawu poslova iz ~lana 13. ove Odluke nadle`na veterinarska stanica, odnosno javno 
komunalno ili drugo preduze}e, kojem su ti poslovi povereni, sara|uje sa Dru{tvom prijateqa `ivotiwa i 
ukoliko postoje mogu}nosti mo`e da smesti uhva}ene pse i ma~ke u prihvatili{te ovog dru{tva (ukoliko ga 
imaju) koje se o wima brine i preduzme mere da se ove `ivotiwe udome. 
 Dru{tvo prijateqa `ivotiwa ne sme pse i ma~ke, koji su sme{ti u prihvatili{te, a koje ne mo`e da 
udomi, osloboditi. 
 

^lan 15. 
 

 Sakupqawe i sahrawivawe `ivotiwskih le{eva na podru~ju grada Ba~ka Topola vr{i Javno 
preduze}e "Komgad" Ba~ka Topola, a u naseqenim mestima javna komunalna ili druga preduze}a kojima 
su tii poslovi povereni, ukoliko se le{evi na|u na javnim povr{inama. 
 Pla}awe poslova iz stava 1. ovog ~lana reguli{e se ugovorom izme|u izvr{ilaca poslova i Izvr{nog 
odbora Skup{tine op{tine  Ba~ka Topola, odnosno nadle`nog organa mesnih zajednica. 
  

^lan 16. 
 

 Lokacija za sto~na grobqa se odre|uju urbanisti~kim planovima, van granica gra|evinskog 
podru~ja. 
 O odre|ivawu sto~nog grobqa kao i o wegovom odr`avwu staraju se, u skladu sa higijensko-
tehni~kim normativima i urbanisti~ko-tehi~kim uslovima JP"Komgrad" na podru~ju grada Ba~ka Topola, 
a na podru~ju drugih naseqenih mesta javna komunalna ili druga preduze}a, kojima su ti poslovi  povereni. 
 Izgradwa, ure|ewe i odr`avawe sto~nog grobqa finansira se iz naknade za kori{}ewe gra|evinskog 
zemqi{ta, naknade za vr{ewe tih usluga, sredstava prikupqenih po odredbama Odluke o obezbe|ivawu 
sredstava za za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine i drugih izvora. 
 

^lan 17. 
 

 Dr`alac `ivotiwa du`an je da odmah, a najkasnije u roku od 24 ~asa prijavi uginu}e `ivotiwe JP 
"Komgrad" Ba~ka Topola, odnosno mesnimj zajednicama u naseqenim mestima. 
 Zabraweno je da se le{ uginule `ivotiwe ostavqa na javnim povr{inama ili saahrawuje od strane 
neovla{}enog lica kao i van sto~nog grobqa. 
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V.  GOLUBOVI 
 

^lan 18. 
 

 Golubovi se mogu dr`ati u kolektivnim stambenim zgradama u posebno izgra|enim prostorijama ili 
objektima na prohodnom krovu ili tavanu i uz prethodno pribavqenu saglasnost Skup{tine zgrade, pod 
uslovom da se ne uznemiravaju susedi i ne zaga|uje okolina. 
 Zabraweno je dr`awe golubova na terasama, balkonima, lo|ama i zajedni~kim terasama kolektivnih 
stambeih zgrada. 
 Golubovi se mogu dr`ati u porodi~nim stambenim zgradama u posebno izgra|enim objektima na 
tavanu ili terasi, pod uslovom da se ne uznemiravaju susedi i ne zaga|uje okolina. 
 Golubovi se mogu dr`ati u dvori{tu porodi~ne stambene zgrade, u posebno izgra|enim objektima, 
pod uslovom da su udaqeni najmawe 10 m od regulacione linije stambenih objekata i objekata za 
snabdevawe vodom. 
 U zajedni~kom dvori{tu stambene zgrade golubovi se mogu dr`ati samo ukoliko postoji saglasnost 
korisnika zajedni~kog dvori{ta. 
 

^lan 19. 
 

 Za dr`awe vi{e od 10 golubova moraju se izgraditi stalni objekti, a za dr`awe do 10 golubova 
mogu se izgraditi privremeni objekti, kao {to su kavezi od dasaka, `ice i sli~nog materijala. 
 Podovi stalnih iprivremeih objekata za dr`awe golubova moraju biti izgra|eniod nepropustqivog 
materijala, sa nagibom prema kanalu za odvo|ewe ne~isto}e i vode u odgovaraju}u kanalizaciju ili |ubri{te. 
 Stalni i privremeni objekti za dr`awe golubova moraju biti ogra|eni, moraju se redovno ~istiti i po 
potrebi, a najmawe dva puta godi{we dezinfikovati. 
 

VI  P^ELE 
 

^lan 20. 
 

 Dr`alac p~ela du`an je da postavi p~eliwak tako da p~ele ne smetaju susedima i prolaznicima. 
 Nije dozvoqeno postavqawe p~eliwaka u stambenim objektima u gusto naseqenim mestima. 
 P~eliwaci do 10 ko{nica mogu se dr`ati u dvori{tu porodi~ne stambene zgrade, s tim {to moraju 
biti udaqeni najmawe 10 metara od regulacione linije stambenih objekata, objekata za dr`awe `ivotiwa i 
objekata za snabdevawe vodom. 
 P~eliwaci sa preko 10 ko{nica mogu se postavqati, odnosno,dr`ati samo tako da su udaqeni 
najmawe 50m od javnih puteva i stambenih objekata u susedstvu. 
 P~eliwaci iz prethodnog stava, na pa{i, moraju imati vidno istaknuto ime iprezime i punu adresu 
dr`aoca p~ela, a ko{nice moraju biti obele`ene rednim brojem. 
 

VII  NADZOR 
 

^lan 21. 
 

 Inspekcijski nadzor nad sprovo|ewem ove Odluke vr{i Op{tinska inspekcija za za{titu `ivotne 
sredine i Komunalna inspekcija (u daqem tekstu: inspekcija). 

 
^lan 22. 

 
 Inspekcija je ovla{}ena da licima, koja dr`e doma}e `ivotiwe u zoni gde to nije dozvoqeno ili u 
broju ve}em od propisanog, re{ewem zabrani dr`awe doma}ih `ivotiwa. 

^lan 23. 
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 Inspekcija je ovla{}ena da licima, koja se ne pridr`avaju uslova za dr`awe doma}ih `ivotiwa 
propisanih ovom Odlukom, re{ewem nalo`i uspostavqawe higijenskih i drugih uslova propisanih za 
wihovo dr`awe ili uklawawe `ivotiwa, kao i da odredi rok za wegovo izvr{ewe. 
 Ukoliko dr`alac `ivotiwe ne postupi po re{ewu iz prethodnog stava, inspekcija donosi re{ewe o 
zabrani dr`awa `ivotiwa. 
 Prinudno izvr{ewe re{ewa mo`e se sprovesti oduzimawem `ivotiwe od dr`aoca i wihovom 
predajom na ~uvawe u karantinu Veterinarske stanice Subotica, ukoliko se radi o psima i ma~kama, 
odnosno drugim nadle`nim institucijama, ukoliko se radi o drugim `ivotiwama. 
   

VIII  KAZNENE ODREDBE 
 

^lan 24. 
 

 Nov~anom kaznom od 3.000,00 do 50.000,00 dinara kazni}e se za prekr{aj: 
 1. Javno preduze}e za gra|evisko zemqi{te, puteve i izgradwu objekata zajedni~ke komunalne 
potro{we Ba~ka Topola, ako: 
 - ne odredi i ne obele`i zelene povr{ine za pu{tawe pasa, odnosno ne objavi akt iz ~lana 7 ove 
Odluke. 
 2. Veterinarska stanica Subotica, javno komunalno ili drugo preduze}e ako ne vr{i poslove iz 
~lanova 13. i 14. ove Odluke. 
 3. Javno preduze}e "Komgrad" B.Topola, , javna komunalna ili druga preduze}a kojima su mesne 
zajednice poverile poslove iz ~lana 15. i 16. ove Odluke ako ih ne obavqaju u skladu sa odredbama tih 
~lanova. 
 Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u pravnom licu iz ta~ke 1., 2. i 3. 
ovog ~lana nov~anom kaznom od 500,00 do 3.000,00 dinara. 

 
^lan 25 

 
 Nov~anom kaznom od 3.000,00 dinara kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice, ako: 
 1. hu{ka psa i organizuje borbe pasa suprotno odredbama ~lana 10. ove Odluke 

2. dr`i stoku i `ivinu u delovima grada u kojima to nije dozvoqeno, odnosno suprotno odredbama 
~lana 11.  ove Odluke. 

Nov~anu kaznu iz stava 1 ovog ~lana napla}uje na licu mesta komunalni inspektor ili inspektor za 
za{titu `ivotne sredine  

 
^lan 26 

 
 Nov~anom kaznom od 500,00 do 3.000,00 dinara kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice ako:  

1. postupa suprotno odredbama ~lana 4. ove Odluke 
2. dr`i vi{e pasa ili ma~aka, protivno ~lana 5. i 6. ove Odluke, 

 3. dr`i podmladak pasa i ma~aka du`e od 6 meseci starosti protivno odredbama ~lana 5. i 6. ove 
Odluke. 
 4. u zajedni~kom dvori{tu stambene zgrade dr`i pse bez saglasnosti korisnika zajednikog dvori{ta 
suprotno odredbama ~lana 6. stav 2., 

5. dr`i pse i ma~ke na hodniku i drugim zajedni~kim prostorijama suprotno odredbi ~lana 5 stav 4 
6. ne postupi po odredbama ~lana 6. stav 3. i 4., 
7. izvodi psa bez povodca i bez za{titne korpe na wu{ci (~lana 7. stav 1. i ~lana 8. stav 1.) 
8. pu{ta psa da se slobodno kre}e suprotno odredbama ~lana 7.  ove Odluke, 

 9. dovodi pse i ma~ke na javno mesto suprotno odredbama ~lana 8. stav 1. ove Odluke 
 10. Ne preduzima mere iz ~lana 8. stav 2.,  
 11.  ne o~isti javne povr{ine koje pas ili ma~ka zagade prilikom izvo|ewa, odnosno, ne o~isti, ne 
opere, a po potrebi, ne dezinfikuje zajedni~ko stepeni{te ili druge zajedni~ke prostorije koje su pas ili 
ma~ka zagadili (~lan 9.) 
 12. dr`i stoku i `ivinu protivno uslovima propisanim u ~lanu 12. ove Odluke. 
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 13. ne prijavi uginu}e `ivotiwe u propisanom roku odnosno sa le{om uginule `ivotiwe postupa 
suprotno odredbama ~lana 17. ove Odluke. 
 14. dr`i golubove protivno uslovima iz ~lanova 18.  i 19. ove Odluke 
 15. dr`i p~ele protivno uslovima ~lana 20. ove Odluke. 
 Nov~anu kaznu iz stava 1 ovog ~lana napla}uje na licu mesta komunalni inspektor ili inspektor za 
za{titu `ivotne sredine. 
 

IX  PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 

^lan 27. 
 
 Dr`aoci `ivotiwa du`ni su da dr`awe `ivotiwa usklade sa odredbama ove Odluke u roku od 3 
meseca, od dana stupawa na snagu ove Odluke. 
 

^lan 28. 
 

 Javno preduze}e za gra|evinsko zemqi{te, puteve i izgradwu objekata zajedni~ke komunalne 
potro{we Ba~ka Topola du`no je da odmah da na objavqivawe akt kojim se odre|uju zelene povr{ine na 
koje se psi mogu pu{tati na na~in propisan u ~l. 7 ove Odluke i iste uredno obele`i. 
 JP "Komgrad", B.Topola je du`no usglasiti svoje poslovawe sa odredbama ove Odlukeu rokuod 30 
dana od dana wenog dono{ewa. 
 

^lan 29. 
 

 Ovom Odlukom stavqa se van snage Odluka o hvatawu i uni{tavawu pasa i ma~aka lutalica i 
ukla|awu `ivotiwskih le{eva na podru~ju Op{tine Ba~ka Topola ("Sl.list op{tine Ba~ka Topola", br. 1/96). 

^lan 30. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine Ba~ka 
Topola". 
 
SKUP[TINA OP[TINE 
BA^KA TOPOLA 
Broj:  323-1/2001-I Predsednik         
Dana:  11. 04. 2001.god. Skup{tine op{tine 
BA^KA TOPOLA Babi Atila s.r. 
 
28. 

Na osnovu ~lana 22. Statuta op{tine Ba~ka Topola ("Slu`beni list op{tine Ba~ka Topola", br. 
4/2000 - Pre~i{}eni tekst) i ~lana 13. Odluke o mesnim zajednicama (“Slu`beni list op{tine Ba~ka 
Topola”, broj 3/2001) Skup{tina op{tine Ba~ka Topola na sednici odr`anoj dana 11 . 04.  2001.  godine 
utvr|uje 

 
O D L U K U  

O SPROVO\EWU  NACRTA ODLUKE O USLOVIMA ZA DR@AWE I 
ZA[TITU DOMA]IH @IVOTIWA 

 
 
Dostavqa se na javnu raspravu. 
Javna rapsrava traje 45 dana od dana objavqivawa Nacrta Odluke o uslovima za dr`awe i za{titu 
doma}ih `ivotiwa. u "Slu`benom listu op{tine Ba~ka Topola". 
 
Predlozi, primedbe i mi{qewa dostavqaju se Na~elniku Odelewa za urbanizam, komunalnu 

privredu, imovinsko-pravne poslove i tercijalne delatnosti  Skup{tine op{tine Ba~ka Topola 
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SKUP[TINA OP[TINE 
BA^KA TOPOLA 
Broj:  323-1/2001-I Predsednik      
Dana: 11. 04. 2000 Skup{tine op{tine    
Ba~ka Topola          Babi Atila s.r., 
   
29. 
 
 Na osnovu ~lana 27 Zakonla o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa ("Sl.glasnik RS", br. 44/95 i 
16/97) i ~lana 29 ta~ka 2 Statuta op{tine Ba~ka Topola ("Sl.list op{tine Ba~ka Topola, br. 4/2000 i 
5/2000) Skup{tina op{tine Ba~ka Topola je na sednici odr`anoj                      11. априла 2001. godine 
donela 
 

O D L U K U 
 

O IZRADI URBANISTI^KOG PROJEKTA DELA BLOKA 7  U BA^KOJ TOPOLI 
 

^lan 1. 
 

 Pristupa se izradi Urbanisti~kog projekta dela bloka 7 u Ba~koj Topoli (u daqem tekstu: 
Urbanisti~ki projekat) u ciqu obezbe|ivawa uslova za ure|ewe, organizaciju i plansko kori{}ewe prostora i 
izgradwu objekata, a sve u skladu sa Generalnim planom Ba~ke Topole.  
 

^lan 2. 
 

 Urbanisti~ki projekat obuhvata prostor izme|u: 
 - ul. 1. мaja - na istoku 
 - biv{e ul. 8. мarta (kat.parc.br. 5467 k.o. Ba~ka Topola-grad) - 
             - na severu 
 - ul. 29. нovembra - na zapadu 
 - tzv. penzionerske stambene zgrade (ul. 29.Novembra br. 9) i 
            stambene zgrade u ul. 1.Maja br. 22 - na jugu 
 Ovaj prostor ~ine parcele u katastarskoj op{tini Ba~ka Topola-grad: 5467; 5467/1; 5471; 5472; 
5473; 5474; 5477; 5478/1; 5478/2; 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484; 5485; 7556/1 (ul. 1.Maja) i br. 
7558 (ul. 29.Novembra). 
 Ukupna povr{ina ovog prostora je oko  2,00 ha. 
 Predmetni prostor je Generalnim planom Ba~ke Topole (broj E-1759/97) - izra|en od strane 
Zavoda za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu. 
 Odluka o usvajawu je objavqena u "Sl.listu op{tine Ba~ka Topola", br. 3/97 predvi|en za 
kolektivno stanovawe sa prate}om komunalnom infrastrukturom, a pripada bloku 7. 

 
^lan 3. 

 
 Urbanisti~ki projekat }e izraditi Zavod za urbanizam Op{tine Ba~ka Topola i u wemu predlo`iti 
urbanisti~ki i ekonomski najoptimalnije re{ewe, a sve to u skladu sa Generalnim planom Ba~ke Topole. 
 

 
^lan 4. 

 
 Rok za izradu Projekta je 30 dana, od dana dono{ewa ove Odluke. 
 

^lan 5. 
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 Tro{kove finansirawa izrade Urbanisti~kog projekta snosi}e JP za gra|evinsko zemqi{te, puteve i 
izgradwu objekata zajedni~ke komunalne potro{we Ba~ka Topola i Direkcija za obnovu zemqe Republike 
Srbije Beograd. 

 
^lan 6. 

 
 U toku izrade Urbanisti~kog projekta ne mo`e se vr{iti promet, niti izdavati urbanisti~ke i 
gra|evinske dozvole, ni izgradwa objekata na parcelama iz ~lana 2 ove Odluke. 

 
^lan 7. 

 
 Nacrt urbanisti~kog projekta }e se izlo`iti na javni uvid u trajawu od 30 dana, u kome roku }e se 
sprovesti i stru~na rasprava. 
 Izlagawe Nacrta urbanisti~kog projekta na javni uvid i stru~na rasprava ogla{avaju se u dnevnim 
lokalnim listovima na srpskom i ma|arskom jeziku. 

 
^lan 8. 

 
 Odluku o pristupawu izradi urbanisti~kog projekta sa osnivnim grafi~kim prikazom predmetnog 
prostora dostaviti Ministarstvu za urbanizam i gra|evinu, Beograd u roku od 15 dana, od dana dono{ewa. 
 

^lan 9. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objavqivawa u "Sl.listu op{tine Ba~ka Topola”. 
 
SKUP[TINA OP[TINE  
BA^KA TOPOLA 
Broj: 320-2/2001-IV 
Dana:  11. 04. 2001.god.                                                         Predsednik 
BA^KA TOPOLA      Skup{tine op{tine 
           Babi Atila с.р., 
 
 
30. 
 
 Na osnovu ~lana 27. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa ("Sl.glasik RS", br. 44/95 i 
16/97) i ~lana 29. ta~ka 2. Statuta op{tine Ba~ka Topola ("Sl.list op{tine Ba~ka Topola", br. 4/200 i 
5/200) Skup{tina op{tine Ba~ka Topola je na sednici odr`anoj 11. априла  2001. godine  donela 
 

O D L U K U 
 

O IZRADI IZMENA I DOPUNA URBANISTI^KOG PROJEKTA 
KOMPLEKSA PIJACE U BA^KOJ TOPOLI 
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^lan 1. 
 

 Pristupa se izradi izmena i dopuna Urbanisti~kog projekta kompleksa pijace, koji je izradio Zavod 
za urbanizam Vojvodine, Novi Sad, pod brojem E-1812 u oktobru 1998.god. u ciqu obezbe|ivawa uslova 
za organizaciju, ure|ewe i kori{}ewe prostora za izgradwu poslovnih objekata, pija~nih hala, prate}ih 
objekata i objekata komunalne infrastrukture. 

 
^lan 2. 

 
 Izmeweni Urbanisti~ki projekat }e obuhvatiti prostor ograni~en: 
 - ul. Kara|or|eva - na istoku 
 - ul. Va{ari{te - na jugu 
 - kompleksom "Agroba~ka" i kanalom, pod parc.br. 6604 k.o. Ba~ka Topola-grad - na zapadu, 
 - a obuhvata delove katastarskih parcela br. 6603 i 6606 k.o. Ba~ka Topola-garad - na severu (u 
pravcu ul. Narodnog ustanka). 
 Ukupna povr{ina prostora obuhva}enog ovim Urbanisti~kim projektom iznosi oko 2,50ha, a 
obuhvata slede}e katastarske parcele: 6589; 6590; 6591/1; 6591/2; 6592; 6593; 6594; 6595; 6605/1; 
6605/2 i 66100 - u celosti i delove katastarskih parcela" 6603; 6606; 7548 (ul. Va{ari{te i br. 7551 (ul. 
Kara|or|eva) k.o. Ba~ka Topola-grad. 
 

^lan 3. 
 

 Nosilac izrade Izmena i dopuna urbanisti~kog projekta kompleksa pijace u Ba~koj Topoli }e biti 
Zavod za urbanizam Op{tine Ba~ka Topola. 
 

^lan 4. 
 

 Rok za izradu Nacrta izmena i dopuna urbanisti~kog projekta kompleksa pijace u Ba~koj Topoli je 
30 dana, od dana dono{ewa ove Odluke. 
 

^lan 5. 
 

 Izbor optimalnog urbanisti~kog re{ewa izvr{i}e se u saradwi sa nadle`nim organima i 
organizacijama Op{tine Ba~ka Topola i nadle`nim republi~kim organima, a sve u skladu sa Zakonom o 
planirawu i ure|ewu prostora i naseqa. 

 
^lan 6. 

 
 Sredstva za izradu Elaborata iz ~lana 1 ove Odluke obezbe|uje Javno preduze}e za gra|evinsko 
zemqi{te, puteve i izgradwu objekata zajedni~ke komunalne potro{we Ba~ka Topola. 
 

^lan 7. 
 

 Na podru~ju za koje se izra|uje Izmena i dopuna urbanisti~kog projekta kompleksa pijace u 
Ba~koj Topoli ne mo`e se vr{iti promet gra|evinskog zemqi{ta, niti izdavati urbanisti~ke ni gra|evinske 
dozvole dono{ewe tog urbanisti~kog projekta a najdu`e 6 meseci, od dana dono{ewa ove Odluke. 

^lan 8. 
 

 Nacrt urbanisti~kog projekta iz ~lana 1. ove Odluke izlo`i}e se na javni uvid u prostorijama 
Op{tinske uprave Ba~ka Topola, u trajawu od 15 dana, o ~emu }e gra|ani biti  obave{teni u sredstvima 
javnog informisawa na srpskom i ma|arskom jeziku. 
 Obave{tewe }e sadr`ati: podatke o urbanisti~kom projektu, vreme i mesto wegovog izlagawa na 
javni uvid i odr`avawa stru~ne rasprave, rok i na~in stavqawa predloga i primedbi. 
 

^lan 9. 
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 Ovom Odlukom stavqa se van snage Odluka o izradi urbanisti~kog projekta kompleksa pijace u 
Ba~koj Topoli objavqena u ("Sl.listu op{tine Ba~ka Topola" br. 3/97). 
 Ova Odluka stupana snaguosmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine Ba~ka 
Topola". 
 
SKUP[TINA OP[TINE 
BA^KA TOPOLA 
Broj: 350-3/2001-I Predsednik 
Dana: 11. 04. 2001.god. Skup{tine op{tine 
BA^KA TOPOLA   Babi Atila с.р.,      
 
 
31. 
 
 На основу члана 29. Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола, број 
4/2000 и 5/2000) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржано 11. априла 2001. године, 
донела је  

О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКОГ ДИСТРИБУТИВНОГ  
СИСТЕМА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
 На територији општине Бачка Топола приступа се изградњи кабловског система за 
дистрибуцију земаљских и сателитских радио и телевизијских програма (у даљем тексту: КДС). 
 Изградња КДС ће се одвијати у фазама по деловима општине. 
 

Члан 2. 
 

Носилац изградње је Јавно предузеће за грађевинско земљиште Б.Топола. 
 Задужује се Јавно предузеће за грађевинско земљиште Б.Топола да на основу ове Одлуке 
распише конкурс за изградњу КДС, утврди најбољег понуђача и истим склопи уговор о изградњи 
КДС на територији општине Бачка Топола и одреди кабловског дистрибутера уз сагласност 
Извршног одбора. 

Члан 3. 
 

 Учесници конкурса могу бити правна лица регистрована за изградњу, монтирање, 
одржавање, сервис електронских склопова и антенских система, те изградњу кабловско-
дистрибутивних система. 
 Учесници конкурса су обавезни да у понуди, осим идејног решења општине и града Бачка 
Топола, поднесу односно назначе фреквентни опсег кабловско-дистрибутивног система, начин 
финансирања изградње, број канала у систему, вредност прикључака, висине накнаде за одржавање 
кабловско-дистрибутивног система, те рокове израде система. 
 

Члан 4. 
 

 Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине Бачка Топола број 
345-I/27-I од 20.06.1997. године. 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 345-1/2001-I Председник 
Дана: 11. 04. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
32. 
 
 На основу члана 68. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/99) и тачке 4. 
члана 15. статута Месне заједнице Горња Рогатица извршни одбор Месне заједнице Горња 
Рогатица на седници одржаној дана 29. марта 2001. године утврдио је да су грађани у спроведеном 
поступку писменог изјашњавања донели 
 

ОДЛУКУ 
 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ГОРЊА РОГАТИЦА ЗА ПЕРИОД 2001-2005. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Горња Рогатица а у складу са планом развоја Месне заједнице Горња Рогатица 
установљава се месни самодопринос за период од 01. 04. 2001. године до 31. марта 2005. године на 
примања и рад грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Горња Рогатица. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу и радном доприносу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи за задовољавање потреба у Месној заједници Горња Рогатица у 
износу од 650.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана 4. предлога одлуке намењена су за следеће намене: 
 - одржавање, замену и изградњу нових капацитета за снабдевање са водом, 
 - изградња кухиње и санитарног чвора у склопу Дома културе, 
 - одржавање објеката Месне заједнице, 
 - одржавање и изградњу путева и тротоара унутар села и гробља, 
 - спорт и култура 
 - трошкови функционисања Месне заједнице. 
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Члан 6. 
 

 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Горња Рогатица и грађани који остварују приход од имовине, имовинског права, као и 
друге приходе на подручју Месне заједнице Горња Рогатица. 
 

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове одлуке: 
 3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 
примања, односно прихода, као и приходе од имовине, патенте, ауторских права и техничких 
унапређења, 
 2% на пензију остварену у земљи и иностранству, 
 10% на доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност, 
 3% на приход од вршења самосталне делатности. 

 
Члан 8. 

 
Самодопринос се не уводи на примања која имају олакшице и ослобођења према одредбама 

закона о порезу на доходак грађана. 
 

Члан 9. 
 

Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса из зарада запослених вршиће исплатиоци 
зараде при свакој исплати зараде. 

Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса на пензије врши фонд пензијског осигурања 
исплатиоц пензије при свакој исплати пензије. 

Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално 
обављају делатност личним радом у својини грађана и на остале приходе врши Републичка управа 
јавних прихода, подручна јединица Б.Топола у складу са одредбама закона којим се уређује порез 
на доходак грађана. 

Члан 10. 
 

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

У погледу принудне наплате, камате, трошкова, повраћаја и других питања наплате 
самодоприноса сходно ће се примењивати прописи који важе за доприносе и порезе грађана. 

 
Члан 11. 

 
Новчана средства месног самодоприноса воде се на посебном рачуну код Службе за платни 

промет и надзор у Бачкој Тополи. 
Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши Републичка управа јавних 

прихода. 
Члан 12. 

 
Обвезници самодоприноса у раду су: 

 сопственим радом мушка лица од 18 до 65 година старости. 
 

Члан 13. 
 

 Од обавезе самодоприноса у радном доприносу ослобађају се инвалиди и здравствено 
неспособни грађани. Неспособност за рад доказује се уверењем здравствене установе. 
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Члан 14. 
 

 Обвезници самодоприноса у радном доприносу, три дана годишње, обвезник може 
исплатити и у новцу (накнада). 
 Накнада се утврђује у висини: 

- за радни допринос сопственим радом за сваки радни час 0,75% од месечног просека 
исплаћених зарада по раднику из радног односа у претходном месецу на подручју општине Бачка 
Топола. 

Члан 15. 
 

 Обвезници самодоприноса који обавезу у раду испуњавају плаћањем накнаде исту су дужни 
уплатити најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавештења. 
 У случају да обвезник не удовољи обавези из става 1. овог члана наплата ће се извршити 
принудним путем. 

Члан 16. 
 
 Средства самодоприноса у новцу и у радном доприносу користиће се на основу годишњег 
плана који доноси Извршни одбор Месне заједнице. 

 
Члан 17. 

 
 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка месног самодоприноса 
су председник Извршног одбора Месне заједнице и његови заменици. 
 

Члан 18. 
 

 Извршни одбор Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног 
самодоприноса зборовима грађана у свакој години. 
 

Члан 19. 
 

 Неутрошена средства самодоприноса на дан 01. 04. 2001. године и средства која се остваре 
из месног самодоприноса који је уведен изнад планираних средстава, утрошиће се на основу 
Одлуке Извршног одбора Месне заједнице. 
 

Члан 20. 
 
 На питања која нису регулисана предлогом ове одлуке примењиваће се одредбе Закона о 
локалној самоуправи. 

 
Члан 21. 

 
 О прихватању овог предлога одлуке грађани  су се писмено изјаснили давањем писмене 
изјаве непосредно. 

Члан 22. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
ГОРЊА РОГАТИЦА 
Број: 8/2001 Председник извршног одбора 
Дана: 29. 03. 2001. г. Месне заједнице Г.Рогатица 
Бачка Топола Никола Марић с.р., 
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33.  
 
 На основу члана 12. и 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС», број 25/2000) члана 3. став 2. и члана 6. став 2. Одлуке о организовању 
Завода за урбанизам општине Бачка Топола у јавно предузеће д.о.о. за урбанистичко планирање и 
уређење општине Бачка Топола и Мали Иђош («С.лист општине Бачка Топола», број  4/2001) и 
члана 29. тачка 22. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 4/2000 – 
пречишћени текст и 5/2000), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 11. 
априла 2001. г., доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ДОО ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  

И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 
 
I 
 

 У Управни одбор јавног предузећа д.о.о. за урбанистичко планирање и уређење општине 
Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од четири године почев од 11. 04. 2001. године 
именују се: 
 
- из реда афирмисаних стручњака у области јавног предузећа или финансијских стручњака 
 

1. Др. Харкаи Имре - за председника из Бачке Тополе 
2. Халгато Имре - за члана из Бачке Тополе 
3. Новковић Богдан - за члана из Бачке Тополе 
4. Перић Смиља - за члана из Малог Иђоша 

 
- из реда запослених у јавном предузећу: 
 

5. Ковач Тибор - за члана из Бачке Тополе 
6. Леринц Ласло - за члана из Бачке Тополе 

 
II 
 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа д.о.о. за уребанистичко планирање и уређење општине 
Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од четири године почев од 11. 04. 2001. године 
именују се: 
 

1. Турчањи Андраш, за председника, из Бачке Тополе 
2. Ушумовић Војислав, за члана из Бачке Тополе 
3. Сиђи Иштван, за члана из Малог Иђоша. 

 
III 

 
 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-19/2001-I Председник 
Дана: 11. 04. 2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р. 
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34. 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 1. Закона о грађевинскомземљишту («Сл. гласник РС», 
број 44/95 и 16/97) и члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. лсит општине Бачка 
Топола», бр. 6/96) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. 
априла 2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

 Даје се на коришћење Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола неизграђено грађевинско земљиште 
уписано у к.о. Бачка Топола – град, под парц. бројем 6595 зкњ. ул. бр. 1. у површини од 00-23-28 ха 
ради изградње објеката пијаце са пратећом инфраструктуром. 
 

II 
 

 Земљиште наведено у тачки I овог решења даје се без накнаде под условом да нови 
корисник комунално опреми земљиште по урбанистичком пројекту комплекса пијаце и након 
формирања јавног предузећа ће газдовати пијацом, пренесе му исто без накнаде. 
 

III 
 

 Права и обавезе које проистичу из овог решења уредиће се посебним уговором у року од 30 
дана од дана доношења овог решења. 
 Уговор у име Извршног одбора Скупштине општине потписује председник. 
 

IV 
 

 Ово решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
- Извршни одбор – Председник 
Број: 46-4/2001-IV Извршног одбора 
Дана: 11. 04. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 
 
35. 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 1. Закона о грађевинскомземљишту («Сл. гласник РС», 
број 44/95 и 16/97) и члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. лсит општине Бачка 
Топола», бр. 6/96) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. 
априла 2001. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ОБНОВУ ЗЕМЉЕ БЕОГРАД 
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I 
 

 Даје се на коришћење Републичкој дирекцији за обнову земље Београд неизграђено 
грађевинско земљиште уписано у к.о. Бачка Топола, под парц. бројем 5467/5 зкњ. ул. бр. 1. у 
површини од 00-03-36 ха ради изградње колективне стамбене зграде. 
 

II 
 

 Земљиште наведено у тачки I овог решења даје се без накнаде под условом да нови 
корисник комунално опреми земљиште по урбанистичком пројекту дела блока 7. у Бачкој Тополи, а 
сходно урбанистичко-техничким условима за изградњу стамбене зграде из тачке I овог решења са 
одговарајућом инфраструктуром. 
 

III 
 

 Права и обавезе које проистичу из овог решења уредиће се посебним уговором у року од 30 
дана од дана доношења овог решења. 
 Уговор у име Извршног одбора Скупштине општине потписује председник. 
 

IV 
 

 Ово решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
- Извршни одбор – Председник 
Број: 46-3/2001-IV Извршног одбора 
Дана: 11. 04. 2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола                                                                                Дудаш Александар с.р., 
 
 
36. 
 
 На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка 
Тпола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу члана 17. Одлуке о 
општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 6/94 и 2/95), на предлог 
секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола 
доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ САВЕТНИКА СЕРЕТАРА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА – 
НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 
I 
 

 КНЕЖЕВИЋ СМИЉАНА, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи Бачка 
Топола sa 15. априлом 2001. године разрешава се дужности вршиоца дужности саветника секретара 
за послове финансија – начелника Оделења за финансије. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
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ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  Председник 
БАЧКА ТОПОЛА         Извршног одбора 
Број: 02-16/2001-I     Дудаш Александар с.р., 
Дана: 4. априла 2001.  
Бачка Топола 
  
37. 
 
 На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка 
Тпола («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу члана 17. 
Одлуке о општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 6/94 и 2/95), 
сходно одредбама Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи Бачка Топола, 
на предлог секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине општине Бачка 
Топола доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ САВЕТНИКА СЕРЕТАРА ЗА ПОСЛОВЕ 
ФИНАНСИЈА – НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 
I 
 

 ФЕКЕТЕ ИЛДИКО, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи Бачка 
Топола почев од 16. априла 2001. године поставља се за вршиоца дужности саветника секретара за 
послове финансија – начелника Оделења за финансије. 
 

 
II 
 

 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  Председник 
БАЧКА ТОПОЛА         Извршног одбора 
Број: 02-17 /2001- I     Дудаш Александар с.р., 
Дана: 4. априла 2001. 
Бачка Топола 
 
38. 
 
 На основу члана 19. Закона о мерама за унапређење сточарства («Службени гласник РС», 
број 61/91) и члана 8. Одлуке о општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола» 8/92, 
6/94 и 2/95) Оделење за урбанизам, комуналну привреду, имовинско-правне послове и терцијалне 
делатности Бачка Топола, дана 11. априла 2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР 
ПРИПЛОДНИХ МУШКИХ ГРЛА У СТОЧАРСТВУ 

 
I 
 

 Образује се комисија за одабир приплодних мушких грла у сточарству у саставу: 
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1. ХОЛО ДАНИЕЛ – дипл.инж. пољ. сточ. смера – председник 
2. СРЕЋКОВ САВО – дипл.ветеринар – члан 
3. ПЕВЕЦ АЛЕКСАНДРА – дипл.инж.пољ.сточ.смера – члан 
4. Месно-надлежни ветеринар у појединој месној заједници – члан 

 
II 

 
 Задатак Комисије је да врши одабир приплодних мушких грла за природно парење најмање 
једанпут годишње у говедарству и коњарству, а код осталих врста стоке најмање два пута годишње. 
 

III 
 

 Комисија ће на основу прикупљеног бројног стања мушких приплодних грла из свих 
месних заједница вршити преглед и одабирање свих пријављених грла и сачинити записник за 
издавање одобрења за јавни приплод. 
 

IV 
 

 Трошкове Комисије ће сносити власници мушких приплодних грла у висини цене једног 
припуста по једном грлу. 

V 
 

 Доношењем овог решења престаје да важи решење о образовању Комисије за одабир 
приплодних мушких грла у сточарству («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 1/95). 
 

VI 
 
 Ово решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА 
Оделење за урбанизам, комуналну 
привреду, имовинско-правне послове 
и терцијалне делатности 
Број: 02-23/2001-IV Начелник 
Дана: 11.04.2001.год. Радмила Шилобад с.р. 
БАЧКА ТОПОЛА 
 
 
Редни 
број 

  
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
23. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2001. годину 36 

   
24. Одлука о Општинској управи 45 

   
25. Одлука о накнади за коришћење комуналних добара од општег интереса 52 

   
26.  Одлука о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређење животне 

средине 
 

53 
   

27. Нацрт Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња 56 
   

28. Одлука о спровођењу Нацрта Одлуке о условима за држање и заштиту 
домаћих животиња 

 
62 
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29. Одлука о изради урбанистичког пројекта дела блока 7. у Бачкој Тополи 63 
   

30. Одлука о изради измена и допуна Урбанистичког пројекта комплекса 
пијаце у Бачкој Тополи 

 
64 

   
31. Одлука о приступању изградњи кабловског дистрибутивног система у 

општини Бачка Топола 
 

66 
   

32. Одлукa о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Горња Рогатица за период 2001-2005. године 

 
67 

   
33. Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Јавног предузећа д.о.о. за Урбанистичко планирање и уређење 
општине Бачка Топола и Мали Иђош 

 
 

70 
   

34. Решење о давању на коришћење неизграђеног грађевинског зенмљишта 
Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 
заједничке комуналне потрошње Бачка Топола 

 
 

71 
   

35. Решење о давању на коришћење неизграђеног грађевинскогземљишта 
Републичкој дирекцији за обнову земље Београд 

 
71 

   
36. Решење о разрешењу дужности саветника секретара за послове 

финансија – начелника Оделења за финансије 
 

72 
   

37.  Решење о постављању вршиоца дужности саветника секретара за 
послове финансија – начелника Оделења за финансије 

 
73 

   
38. Решење о образовању комисије за одабир приплодних мушких грла у 

сточарству 
 

73 
 
Издавач: Служба за скупштинске, правне и опште послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 
715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2001. годину 
износи 2.910,00 динара. Жиро рачун број: 45200-845-84 са назнаком «Сопствени приходи 
Општинске управе Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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