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81. 
 На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (“Сл. гласник 
РС”,бр. 44/95. и 16/97.) и члана 29. тачка 2. Статута општине Бачка Топола (“Сл. лист општине 
Бачка Топола” бр. 7/2001.) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 03.12.2001. 
године донела је 

О Д Л У К У 
 

О УСВАЈАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
КОМПЛЕКСА ПИЈАЦЕ У БАЧКОЈ  ТОПОЛИ 

 
Члан 1. 

 
 Усвајају се Измене и допуне урбанистичког пројекта комплекса пијаце у Бачкој Тополи, 
које је израдило ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из Бачке Тополе под бројем УП-7524-
01 новембра 2001.године (у даљем тексту: Урбанистички пројекат). 
 

Члан 2. 
 

 Урбанистичким пројектом се ближе разрађује Генерални план Бачке Тополе и то: део блока 
19., утврђују критеријуми и урбанистички нормативи и конкретна решења за изградњу савременог 
пијачног простора са свим потребним пратећим садржајима. 

 
Члан 3. 

 
 Урбанистичким пројектом је обухваћен простор у југоисточном делу блока 19., а ограничен 
са: 

- ул. Карађорђевом – на истоку 
- ул. Вашариште – на југу 
- комплексом “Агробачка” и источна ивица канала са парц. бр. 6604 

к.о. Бачка Топола – град – на западу 
- школским комплексом и спортском халом – на северу. 
Укупна бруто површина простора обухваћеног урбанистичким пројектом је 02-45-24 ха. 
Урбанистичким пројектом су обухваћене катастарске парцеле: 6593, 6591/1, 6591/2, 6590, 

6589, 6594, 6595, 6592, 6605/1, 6605/2, 6610 и делове парцеле: 7548, 7557, 6603 и 6606 к.о. Бачка 
Топола – град. 

 
Члан 4. 

 
 Урбанистички пројекат се састоји од: 
 I Текстуалног дела: 

1. Увод 
2. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта 
2.1. Правни основ 
2.2. Плански основ 
3. Границе урбанистичког пројекта 
3.1. Статус и власништво парцеле 
3.2. Извод из Генералног плана Бачке Топола 
4. Режим коришћења земљишта 
5. Намена и карактер простора 
5.1. Јавне површине 
5.2. Комплекс пијаце 
5.3. Утицај планираног комплекса на остале садржаје у блоку бр. 19. 
6. Намена објекта 
7. Правила изградње и уређења грађевинског земљишта 

               7.1. Услови изградње и уређења саобраћајница и комуналних инсталација 
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7.1.1. Услови изградње и уређења саобраћајница 
7.1.2. Услови изградње и урђења комуналних инсталација  
7.2. Услови изградње објеката 
7.3. Услови за уређење слободних и неизграђених површина 
8. Урбанистички услови за радове на постојећим објектима 
9. План парцелације  
10. Услови заштите 
10.1. Услови заштите непокретних културних и природних добара 
10.2. Услови заштите животне средине 
10.3. Услови заштите од елементарних непогода и ратних разарања 
11. Етапност реализације урбанистичког пројекта 
12. Остали услови за изградњу објеката 
13. Допунске одредбе 
14. Посебни прилози (сагласности) 

 

II Графичког дела 
1. Прегледна карта Бачка Топола – распоред блокова по Г.П-у R=1:10.000 
2. Извод из урбанистичког пројекта Е- 1812 израђеног 1998.године 
3. Постојеће стање      R=1:500 
4. Препарцелација      R=1:500 
5. Режим коришћења земљишта    R=1:500 
6. Диспозиција објекта, саобраћаја и нивелација  R=1:500 

   6.а Пресеци       R=1:500 
   7.   План инсталације     R=1:500 
   8.   План уређења јавних површина    R=1:500 
   9.  План етапности      R=1:500. 

 Урбанистички пројекат са својим текстуалним и графичким прилозима чини саставни део 
ове Одлуке и представља правни основ за израду урбанистичко-техничких услова, за пројектовање 
и изградњу објеката и пратећих садржаја у комплексу пијаце. 
 Саставни део урбанистичког пројекта и ове Одлуке је и Записник Комисије за спровођење 
стручне расправе и стављање најавни увид Нацрта урбанистичких планова за територију општине 
Бачка Топола од 30.10.2001. године. 
 

Члан 5. 
 

 Елаборат урбанистичог пројекта оверен је потписом председника и печатом Скупштине 
општине Бачка Топола и чува се у Општинској управи Бачка Топола – у општинском органу 
надлежном за послове урбанизма. 

Члан 6. 
 

 О спровођењу Урбанистичког пројекта стара се: 
 - Општинска управа Бачка Топола – Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове,      
 -   ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из Бачке Тополе, 
 - ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката  заједничке комунане потрошње. 

 
Члан 7. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 350-3/01-IV Председник    
Дана: 03.12. 2001.год. Скупштине општине   
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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82.     
 
 На основу члана 35., став 2. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (“Сл.гласник 
РС”, бр. 44/95. и 16/97.) и члана 29. тачка 2. Статута општине Бачка Топола (“Сл. лист општине 
Бачка Топола”, бр. 7/2001.) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 03.12. 
2001. године донела је  
 

О Д Л У К У  
 

О УСВАЈАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ДЕЛА БЛОКА  1.  У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се урбанистички пројекат дела блока 1. у Бачкој Тополи, који је израдило ЈП за 

урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из Бачке Тополе, под бројем: УП-7552/1-01 у новембру 
2001. године (у даљем тексту: Урбанистички пројекат). 
 

Члан 2. 
 

 Урбанистичким пројектом се детаљно разрађује Генерални план Бачке Тополе и то,  део 
блока 1., који се налази у центру града, утврђују критеријуми, урбанистички услови и нормативи 
као и конкретна решења за изградњу  и уређење централног манифестационог трга са пратећим 
садржајима. 
 

Члан 3. 
 

 Урбанистичким пројектом је обухваћен простор у централном делу града, ограничен са: 
- комплексом Католичке цркве – на северу 
- ул. Николе Тесле – на истоку 
- ул. М.Тита –  на западу 
- комплексом Војвођанске банке – на југу    . 
Укупна површина обухваћеног простора износи 01-95-00 ха, а чине га парцеле: 4468, 4470, 

4471, 4472, 4473, 4474 и 7308 к.о. Бачка Топола -  град. 
 

Члан 4.  
 

 Урбанистички пројекат се састоји од: 
  

I  Текстуалног дела: 
- Опис централног манифестационог трга 
- Правно-техничке карактеристике планираног простора (централни манифестациони трг) 
- Услови заштите 
- Допунске одредбе. 

 
II Графичког дела: 
1. Извод из Генералног плана Бачка Топола бр. Е-1759 
      1.1.Прегледна карта са ознакама блокова  
2.   Постојеће стање      R=1:500 
3.   Режим коришћења земљишта    R=1:500 
4.   Хортикултура      R=1:500 
5.   Диспозиција објеката, саобраћаја и нивелација   R=1:500 
6.   План инфраструктуре     R=1:500.     
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 Урбанистички пројекат са својим текстуланим и графичким прилозима чини саставни део 
ове Одлуке и представља правни и урбанистички основ за израду урбанистичко-техничких услова, 
за пројектовање и изградњу објеката и уређење слободних површина у делу блока 1. 
 Саставни део урбанистичког пројекта и ове Одлуке је и Записник Комисије за спровођење 
стручне распораве и стављање на јавни увид Нацрта урбанистичких планова за територију општине 
Бачка Топола од 30.10.2001. године. 
 

Члан 5. 
 

 Елаборат урбанистичког пројекта оверен је потписом председника и печатом Супштине 
општине Бачка Топола и чува се у Општинској управи Бачка Топола – у општинском органу 
надлежном за послове урбанизма. 
 

Члан 6. 
 
 О спровођењу Урбанистичког пројекта старају се: 
 - Општинска управа Бачка Топола – Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове,       
 -  ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из Бачке Топола, 
 - ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње. 

 
Члан 7. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 350-8/2001-I Председник 
Дана:  03.12. 2001. год.  Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила, с.р.    
 
83. 
 
 На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (“Сл. гласник 
РС”,бр. 44/95. и 16/97.) и члана 29. тачка 2. Статута општине Бачка Топола (“Сл. лист општине 
Бачка Топола” бр. 7/2001.) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 03.12.2001 
2001. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О УСВАЈАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА   
ДЕЛА БЛОКА 7. У БАЧКОЈ  ТОПОЛИ 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Урбанистички пројекат дела блока 7. у Бачкој Тополи, који је израдило ЈП за 
урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош под бројем УП-7525-01 новембра 2001. године (у даљем 
тексту: Урбанистички пројекат). 
 

Члан 2. 
 

 Урбанистичким пројектом се ближе разрађује Генерални план Бачке Тополе и то: део блока 
7., утврђују критеријуми и урбанистички нормативи и конкретна решења за изградњу колективних 
стамбених објеката и за уређење њихове околине и опремање комуналном инфраструктуром. 
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Члан 3. 
 

 Урбанистичким пројектом је обухваћен простор ограничен са: 
- ул. 1.Маја – на истоку 
- бившом улицом 8.Марта – на северу 
- тзв. пензионерске зграде (у ул. 29.Новембра бр. 9) и стамбене зграде у ул. 1.Маја бр. 22 

– на југу 
- ул. 29.Новембра – на западу. 
Укупна површина обухваћеног простора износи око 1,95ха. 
Урбанистичким пројектом су обухваћене парцеле бр: 5471; 5472; 5473; 5474; 5477; 5478/1; 

5478/2; 5479; 5480; 5481; 5482; 5483; 5484; 5485 и 5476 – у целости и делови парцела бр: 5467 и 
7556/1 к.о. Бачка Топола-град. 
 

Члан 4. 
  

 Урбанистички пројекат се састоји од: 
 I Текстуалног дела: 

1. Увод 
2. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта 

2.1. Правни основ 
2.2. Плански основ 
2.3. Извод из Генералног плана Бачке Топола 

3. Границе урбанистичког пројекта и парцелација 
3.1. Границе урбанистичког пројекта 
3.2. Парцелација 
3.3. Статус парцеле 

4. Режим коришћења земљишта 
5. Намена и карактер простора 

5.1. Јавне површине 
5.2. Изграђено земљиште 
5.3. Утицај планираних објеката на остале садржаје у блоку бр. 7  

6. Намена објекта 
6.1. Постојећи објекти који се задржавају 
6.2. Планирани објекти 

7. Правила изградње и уређења грађевинског земљишта 
7.1.Услови изградње и уређења саобраћајница и комуналних инсталација 

7.1.1. Услови изградње и уређења саобраћајница 
7.1.2. Услови изградње и уређења комуналних инсталација  

7.2. Услови изградње објеката 
7.3. Услови за уређење слободних и неизграђених површина 

8. Радови на постојећим објектима 
9. План парцелације  
10. Услови заштите 

10.1. Услови заштите непокретних културних и природних добара 
10.2. Услови заштите животне средине 
10.3. Услови заштите од елементарних непогода и ратних разарања 

11. Етапност реализације урбанистичког пројекта 
12. Остали услови за изградњу објеката 
13. Допунске одредбе 
14. Посебни прилози (сагласности) 

 
II Графичког дела 
1. Прегледна карта Бачке Тополе – распоред блокова по Г.П-у  

            1.а Извод из Генералног плана 
2. Геодетска карта са границом обухваћеног простора 
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3. Етапност рушења и власништво     R=1:500 
4. Препарцелација       R=1:500 
5. Режим коришћења простора и уређење јавних  

површина       R=1:500 
6.   Диспозиција објекта, саобраћаја и нивелација   R=1:500 
7.   План инфраструктуре      R=1:500 
8.   План етапности          R=1:500 
 

 Урбанистички пројекат са својим текстуалним и графичким прилозима чини саставни део 
ове Одлуке и представља правни основ за израду урбанистичко-техничких услова, за пројектовање 
и изградњу објеката и пратећих садржаја у делу блока 7. 
 Саставни део урбанистичког пројекта и ове Одлуке је и Записник Комисије за спровођење 
стручне расправе и стављање на јавни увид Нацрта урбанистичких планова за територију општине 
Бачка Топола од 30.10.2001. године. 
 

Члан 5. 
 

 Елаборат урбанистичог пројекта оверен је потписом председника и печатом Скупштине 
општине Бачка Топола и чува се у Општинској управи Бачка Топола – у општинском органу 
надлежном за послове урбанизма. 
 

Члан 6. 
 

 О спровођењу Урбанистичког пројекта стара се: 
 - Општинска управа Бачка Топола – Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове      
 -  ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из Бачке Тополе     
 - ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката  заједничке комунане потрошње. 

 
Члан 7. 

 
 Доношењем мове Одлуке престаје да важи Одлука о усвајању иземене дела Детаљног 
урбанистичког плана “Центар” Бачка Топола (део блока 150 – “Сл. лист општине Бачка Топола”, 
бр. 11/91). 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  350-2/01-IV Председник     
Дана: 03.12.2001.год. Скупштине општине       
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р.,     
 
        
84. 
 
 На основу члана 4. става 2. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 16/97. 
и 42/98.), члана 3 одлуке о комуналнима делатностима (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 3/97) 
и члана 33 Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001), 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.12.2001. године доноси 
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О Д Л У К У 
 

О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Одом одлуком регулишу се услови и начин одржавања јавних простора за паркирање 
возила (у даљем тексту: паркиралишта), као комуналне делатности од локалног интереса на 
територији општине Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 Јавни простор за паркирање у смислу одредаба ове одлуке су делови јавних површина који 
су намењени или служе за паркирање у складу са донетим урбанистичким плановима. 
 

II  ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 3. 
 

 Паркиралишта могу бити:  
- стална 
- привремена 
- повремена и 
- за посебне намене. 

 
Члан 4. 

 
 Стална паркиралишта су посебно изграђене јавне површине намењене за паркирање возила 
и саобраћајне површине на којима је дозвољено паркирање возила. 
 

Члан 5. 
 

 Привремена паркиралишта су привремено уређене површине неизграђеног грађевинског 
земљишта које се до привођења намени утврђеној урбанистичким планом користе за паркирање 
возила. 

Члан 6. 
 

 Повремена паркиралишта су јавне површине које одреди општински орган управе надлежан 
за комуналне послове, по прибављеном мишљењу МУП-а у непосредној близини објекта у којима 
се одржавају скупови спортске, културне, уметничке и друге манифестације и то само за време 
одржавања тих скупова и приредби. 
 

Члан 7. 
 

 Паркиралишта за посебне намене су она пракиралишта о којима се старају правна и 
физичка лица која их користе. 
  

Члан 8. 
 

 Обзиром на врсту возила паркиралишта могу бити за: 
1. бицикле, мотоцикле и бицикле са мотором, 
2. путничке аутомобиле, 
3. аутобусе, 
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4. теретна моторна возила и прикључка возила, 
5. комбинована паркиралишта, и 
6. таксисте. 

Члан 9. 
 

 Локације и врсте паркиралишта утврђује се Планом паргинг простора израђеним од стране 
ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош у Бачкој Тополи, уз сагласност Извршног одбора 
Скупштине општине Бачка Топола. 
 

Члан 10. 
 

 Паркиралишта морају бити обележана одговарајућом вертикалном и хоризонталном 
саобраћајном сигнализацијом и на њима морају бити обезбеђени услови за несметано паркирање 
возила. 

Члан 11. 
 

 Послове уређења, опремање и одржавања као и организацију коришћења паркиралишта 
обавља ЈП  “Комград” п.о. Бачка Топола. 
 

Члан 12. 
 

 Возило се може паркирати само на паркиралишту које је одређено за ту врсту возила и то 
под следећим условима: 

1. да је плаћена накнада за паркирање возила, 
2. да је возило паркирано на начин одређен саобраћајном сигнализацијом. 

 
Члан 13. 

 
Уколико се возило не паркира сходно члану 12. ове Одлуке биће уклоњено употербом 

специјалног возила тзв. “паука”, а трошкове уклањања ће сносити возач односно власник возила. 
 

Члан 14.  
 

На паркиралишту се не смеју остављати возила која се не употребљавају у саобраћају због 
дотрајалости као и други предмети којима се омета одвијање саобраћаја и угрожава човекова 
околина. 

Члан 15. 
 
Накнада трошкова за паркирање возила и уклањање возила паркираних супротно одредбама 

ове Одлуке, наплаћује се према ценовнику ЈП “Комград” п.о. Бачка Топола уз сагласност Извршног 
одбора Скупштине општине Бачка Топола. 
 

Члан 16. 
 

 Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора усмено налаже возачу или власнику 
возила, уколико је присутан да одмах уклони возило које је паркирано или остављено супротно 
одредбама ове Одлуке а под претњом принудног извршења. 
 Уколико се возач или власник возила не налази на лицу места,комунални инспектор без 
саслушања странке доноси решење да се возило уклони у одређеном року, под претњом принудног 
извршења. 
 Решење се налепљује на возило уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се 
сматра да је достављање извршено. 
 Принудно извршење спроводи се по донетом закључку о дозволи извршења од стране 
комуналног инспектора употребом специјалног возила тзв. “паука”. 
 Жалба против решења и закључка из става 2. и 4. овог члана не одлаже извршење. 
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Члан 17. 

 
 За возила хитне  помоћи, ватрогасна возила, возила МУП-а  и возила инспекцијских органа, 
као и за возила обележена ознаком за превоз хендикепирананих и инвалидних лица, накнада за 
коришћење паркиралишта се не наплаћује. 
 

III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

 Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се правно лице за прекршај ако 
поступа супротно одредбама члана 10. и 14. ове Одлуке. 
 Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог 
члана и одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 19. 
 

 Новчаном казном од 1.000,00 до 3.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај ако 
поступа супротно члану 12. и 14. ове Одлуке. 
 

Члан 20. 
 

 Мандатна казна у износу од 500,00 динара наплаћује се на лицу места од стране комуналног 
инспектора за прекршаје предвиђене чланом 12. и 14. ове Одлуке. 

 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 21. 

 
 ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош у Бачкој Тополи ће у року месец дана од 
ступања на снагу ове Одлуке сачинити План паркинг простора и доставити га Извршном одбору 
Скупштине општине Бачка Топола. 

 
Члан 22. 

 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунални инспектор. 
 

Члан 23. 
 

 Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о паркирању возила (“Сл. лист општине 
Бачка Топола”, бр. 1/76). 

Члан 24 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дна објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”, а примењиваће се од 01.01.2002.године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 344-38/2001-I  Председник  
Дана: 03.12.2001. g.  Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р. 
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85. 
 На основу  члана 33. и 65. Статута  општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола», бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.12.2001. 
године донела је  
 

О Д Л У К У  
 

О ОСНИВАЊУ ПРИЗНАЊА «ПРО УРБЕ» 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком о оснивању признања «Про урбе» оснива се награда општине Бачка Топола 
под називом «Про урбе». 
 

Члан 2. 
 

 Признање «Про урбе» се додељује физичким и правним лицима чија је делатност или 
животно дело допринело развоју општине Бачка Топола, очувању традиција, афирмација и 
свеопштем напретку образовања, културног живота, уметности, физичке културе, унапређењу 
животне средине и других видова стваралаштва на територији општине Бачка Топола. 
 Признање «Про урбе» по истом основу може се доделити само једанпут. 
 

Члан 3. 
 

 Право доделе признања «Про урбе» из члана 1. ове Одлуке има Скупштина општине Бачка 
Топола. 
 Предлоге за додељивање признања «Про урбе» могу поднети грађани и правна лица. 
 Предлози са образложењем се подносе најкасније до 1. маја у текућој години председнику 
Скупштине општине Бачка Топола. 
 Предлози за доделу признања «Про урбе» се подносе са тачним називом правног лица или 
именом физичког лица. 
 Одлуку о додели признања «Про урбе» доноси Скупштина општине Бачка Топола на 
предлог: 
 - председника Скупштине општине Бачка Топола, и 
 - Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола. 
 

Члан 4. 
 

 Скупштина општине Бачка Топола  именује Комисију за доделу признања «Про урбе»  која         
разамтра предлоге за доделу признања «Про урбе» заједно са председником Скупштине општине 
Бачка Топола и припрема Скупштини општине предлог Одлуке о додели признања «Про урбе».  
 Комисија за доделу признања «Про урбе» има председника и четири члана. Председник 
Скупштине општине је председник Комисије за доделу признања «Про урбе», а чланови Комисије 
се бирају из реда одборника Скупштине општине Бачка Топола 

Признање «Про урбе» у име Скупштине општине Бачка Топола потписује и предаје 
председник Скупштине општине Бачка Топола. 
  

Члан 5. 
 

 О додели признања «Про урбе» Скупштина општине Бачка Топола доноси Одлуку на 
седници која претходи свечаној седници поводом дана општине Бачка Топола. 
 Признања «Про урбе» се могу доделити годишње једанпут поводом дана општине на 
свечаној седници Скупштине општине Бачка Топола. 
 Годишње се додељују највише три признања «Про урбе». 
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Члан 6. 
 

 Признање «Про урбе» се додељује у виду спомен плакете, дипломе у украсној футроли и 
новчане награде. 
 Спомен плакета представља амблем општине Бачка Топола. 
 Диплома садржи следеће елементе: 
 - у горњем делу у средини дипломе је одштампан грб општине Бачка Топола, а у средини 
дипломе одштампан је текст «Про урбе», пун назив додељивача, 
 - име или назив награђеног,  
 - потпис председника Скупштине општине Бачка Топола и  
 - печат Скупштине општине Бачка Топола. 
 Диплома је формата Б-3. 

Новчана награда се додељује у висини од троструке просечне месечне зараде у општини 
Бачка Топола према последњем објављеном податку Републичког завода за информатику и 
статистику 

Члан 7. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке о оснивању признања «Про урбе» престаје да важи Одлука о 
оснивању Фонда Октобарске награде општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола, број 10/81.) те ће се угасити Фонд Октобарске награде општине Бачка Топола са 
01.01.2002. године. 
 Ступањем на снагу  ове Одлуке о оснивању признања «Про урбе» престаје да важи  Одлука 
о установљењу и додељивању плакета општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола, број 3/83.) 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 17-1/2001-I Председник 
Дана: 03.11.2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
86. 
 
 На основу члана 8. Закона о предузећима («Службени лист СРЈ» бр. 29/96, 33/96, 29/97 и 
59/98) члана 4. и 5. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(«Сл.гласник РС», бр. 25/2000) члана 18. Закона о локалној самоуправи  («Сл. гласник РС» бр. 
49/99) члана 5. Закона о основама система јавног информисања («Сл. лист СФРЈ» бр. 84/90  
«Сл.лист СРЈ» бр. 24/94 и 28/96) члана 14. Закона о јавном информисању («Сл.гласник РС», бр. 
36/98, 2/2001, 11/2001 и «Сл. лист СРЈ» бр. 1/2001) члана 3. став 3. и члан 4. Закона о јавним 
службама («Сл. гласник РС», бр. 42/91 и 71/94) члана 2. став 2. Закона о радио телевизији («Сл. 
гласник РС», бр. 48/91, 49/91, 53/93, 55/93, 67/93, 48/94 и 11/2001) и члана 33. Статута општине 
Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола», 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 03.12.2001. године донела је 
 

О Д Л У К У  
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА «БАЧКА ТОПОЛА»  
У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 
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Члан 1. 
 

 Ради остваривања права грађана на правовремено, целовито и објективно информисање са 
подручја општине Бачка Топола и ширег подручја, оснива се Јавно информативно предузеће «Бачка 
Топола» (у даљем тексту: Јавно предузеће) за вршење радиодифузне и новинско-издавачке 
делатности са подручја општине. 
 

Члан 2. 
 

 Општина Бачка Топола је оснивач Јавног информативног предузећа «Бачка Топола» у 
Бачкој Тополи. 

 
Члан 3. 

 
 Јавно предузеће пословаће под називом: Јавно инормативно предузеће «Бачка Топола» 
Бачка Топола  д.о.о. 
 Скраћени назив фирме гласи: ЈИП «Бачка Топола»  д.о.о. 
 Седиште Јавног предузећа је у Бачкој Тополи, ул. Маршала Тита бр. 38. 
 Статус, делатност,  назив и седиште Јавног предузећа не могу се мењати без претходне 
сагласности оснивача. 
 

Члан 4. 
 

 Јавно предузеће има својство правног лица и у правном промету има сва овлашћења која му 
припадају сагласно закону и одредбама ове одлуке. 

 
Члан 5. 

 Јавно предузеће послује са средствима у државној својини и за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 

Члан 6. 
 

 Делатност Јавног предузећа је:  
 - јавно информисање, 
 - радио и телевизија (радио-телевизијске станице, радио-станице, радио.телевизијски 
центри, студија и релеји), 
 - новинско-издавачке а делатост, 
 - туристичка посредовања, туристичке агенције, турситички бирои,  
 - услуге  рекламе и економске пропаганде, услуге испитивања тршишта, 
 - култура, уметност и информисање, 
 - издавачка делатност, издавање аудио и видео касета, 
 - кинематографија, 
 - снимање филмова (снимање и креативна обрада кинематографских дела, пратеће 
уметничке активности и услуге). 
  
 221   Издавачка делатност 
  2211 22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других 

публикација 
  2212 22120 Издавање новина 

Ова делатност обухвата: 
- издавање новина (дневни и периодичних) штампаних на 
новинској хартији, укључујући и рекламне новине 

  2213 22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања 
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  2214 22140 Издавање звучних записа 
Ова делатност обухвата: 
- издавање грамофонских плоча, компакт-дискова и трака с 
музичким и другим звучних записима 

  2215 22150 Остала издавачка делатност 
Ова делатност обухвата: 
- фотографија, гравура и разгледница 
- реда вожњи и др. 
- формулара 
- постера и репродукција уметничких дела 
- осталог штампаног материјала као што су разгледице 
репродуковане механичким или фото-механичким поступком, 
- микроиздавање. 

 633   Делатност путничких агенција и туроператера: помоћ 
туристима, на другом месту непоменута           

  6330 63300 Ова делатност обухвата: 
- делатност путничких агенција: 
- пружање информација и савета и планирање путовања 
- организација путовања, смештаја и превоза путника и туриста, 
- продаја возних карата, пакет. аранжмана и др. 
- делатност туроператора, 
- делатност туристичких водича 

 642 6420 64200 Телекомуникације 
    Ова делатност обухвата: 

- пренос звука, слике или осталих информација кабловима, 
емитовањем, релејима и сателитима: 
- емитовање радио и телевизијских програма, 
- одржавање мреже. 

 714 7140 71400 Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, на 
другом месту непоменуто 
Ова делатност обухвата: 
- видео-траке, плоче и др. 

74    Остале пословне активности 
   Правни, рачуноводствени и књиговодствени послови; 

консталтинг и холдинг-послови 
 

741 

7413 74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног мнења 
Ова делатност обухвата: 
- истраживање могућности тржишта, прихватања и познавања 
производа и куповне навике потрошача ради промоционе 
продаје и развоја нових производа, укључујући и статистичку 
анализу резултата 
- испитивање јавног мнења о политичким, економским и 
социјалним питањима и њихова статистичка анализа 

 744 7440  Реклама и пропаганда 
   74402 Остале услуге рекламе и пропаганде 

- креирање и спровођење пропагандних кампања, 
- креирање и поствљање реклама на отвореном простору, нпр. 
рекламних табли, панела, огласних табли, излога и изложбених 
дворана, осликавање кола и аутобуса и др. 
- медијско представљање, тј. продаја термина и простора за 
различита медијска оглашавања, 
- рекламирање из ваздуха, 
- дистрибуцију или испоруку пропагандног материјала или 
урозака, 
- обезбеђивање простора за пропаганду и др. 
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92    Рекреативне-спортске и културне активности 
 921   Кинематографске и видео-активности 
  9211 92110 Кинематографска и видео-производња 

Ова делатност обухвата: 
- производњу изграних и других филмова, на филмским или 
видео-тракама, за директно приказивање у биоскопима или на 
телевизији: 
- производња у филмским студијима или у специјалним 
лабораторијама за анимиране или цртане филмове, 
дугометражних, краткометражних, документарних и других 
филмова за јавно приказивање, 
- синхронизацију звука и дублирање 

  92120 92120 Кинематографска и видео-дистрибуција 
Ова делатност обухвата: 
- дистрибуцију уметничких филмова и видео-трака другим 
делатностима, осим широкој публици; продају и изнајмљивање 
филмова и видео-трака другим делатностима, као и активности 
које су у вези с дистрибуцијом филмова и видео-трака, као што 
су резервација, испорука, складиштење и др. 
 

 922 9220 92200 Радио и телевизијске активности 
    Ова делатност обухвата: 

- производњу радио и телевизијских програма (забавних, 
информативних, образовних, за обучавање и др.) снимљених на 
трајној траци се може продавати, изнајмљивати или чувати за 
емитовање или поновно емитовање. 

 924 9240 92400 Делатност новинских агенција 
Ова делатност обухвата: 
- делатност новинских удружења и агенција које снабдевају 
масовне медије информацијама, фотографијама, репортажама и 
др. 

 
Члан 7. 

 
 У обављању своје делатности Јавно предузеће ствара нестраначке програме радија и  
телевизије и издаје нестраначке новине, у којима се благовремено, непристрасно, професионално, 
потпуно и истинито информишу грађани о свим питањима од значаја за остваривање њиховог 
друштвено-економског положаја, доприноси задовољавању њихових образовних, културних и 
других потреба и интереса, доприноси слободном формирању мишљења слушалаца, читалаца и 
гледалаца, и подстиче стваралаштво из свих области  друштвеног живота. У јавним гласилима 
економско-комерцијални садржаји морају бити јасно и препознатљиво одвојени  од информативних 
садржаја. 

Члан 8. 
 

 Општина Бачка Топола, као оснивач Јавног предузећа, утврђује нестраначки конципирану 
програмску оријентацију јавних гласила, организацију, финансирање, начин управљања и 
именовања директора управног и надзорног одбора, разматра годишњи извештај о раду и програм 
рада Јавног предузећа, прати остваривање утврђене програмске концепције, доноси одлуку о  
престанку рада Јавног предузећа и гласила, уређује међусобна права и обавезе између оснивача и 
јавног предузећа и врши друге послове и задатке утврђене законом и другим одговарајућим 
прописима и актима. 

Члан 9. 
 

 Јавно предузеће има Статут. 
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 Статутом Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња организација, начин рада, права и 
обавезе запослених у обављању послова јавног информисања, послови планирања развоја, 
маркетинга, инвестициони и информативни послови, и други послови из области за које је 
образовано Јавно предузеће. 
 Статутом се утврђују права и обавезе које имају делови предузећа у правном промету, 
овлашћења делова предузећа у погледу располагања средствима којима послују, начин расподеле 
добити и зарада, мере којима се обезбеђује рационално и ефикасно обављање делатности, начин 
коришћења средстава, права и обавезе у остваривању заједничких програма и друга питања од 
значаја за делатност Јавног предузећа. 
 Скупштина општине даје сагласност на Статут јавног предузећа. 
 

Члан 10. 
 

 Средства и имовина за оснивање и рад Јавног предузећа чине пословни простор и опрема 
коју обезбеђује оснивач. 
  

Члан 11. 
 

 Јавно предузеће стиче средства за финансирање, односно обављање своје делатности из 
следећих прихода и извора: 
 - продаје својих производа и услуга на тржишту и од економско-пропагандне делатности, 
 - удруживањем, односно улагањем средстава заинтересованих  предузећа, установа и 
других субјеката, 
 - из буџета Општине, 
 - од легата, поклона и завештања, 
 - из кредита, 
 - из других законом и другим актима утврђених извора и прихода. 
 Средства за рад која се образују у буџету општине утврђују се почетком сваке године 
Одлуком о буџету општине Бачка Топола. 
 

Члан 12 
 

 Органи Јавног предузећа су: управни одбор, надзорни одбор и директор. 
 

Члан 13. 
 

 Управни одбор је орган управљања Јавног предузећа. 
 Председника и чланове управног одбора именује Скупштина општине. 
 Управни одбор има 6 чланова од којих 2 члана су радници Јавног предузећа. 
 

Члан 14. 
 

 Управни одбор управља Јавним предузећима и одговоран је за његову делатност и 
пословање. 
 Управни одбор доноси Статут, план развоја, укупну пословну политику и програмску 
оријентацију јавних гласила, разматра и утврђује годишње планове и програме, периодичне и 
годишње извештаје о пословању и о томе најмање једанпут годишње информише оснивача, 
разматра и утврђује нормативне акте на основу Статута, одлучује о цени комерцијалног и 
пропагандног програма у јавним гласилима, одлучује о расподели  добити, начину покривања 
губитака, инвестирању, улагању капитала и обавља и друге послове предвиђене Статутом. 
 

Члан 15. 
 

 Мандат чланова управног одбора траје четири године и после истека тог рока лица могу се 
поново именовати за чланове управног одбора. 
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Члан 16. 

 
 Надзорни одбор Јавног предузећа има 3 члана које именује оснивач, од којих је 1 члан 
радник Јавног преудзећа. 
 Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа. 
 Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и после истека тог рока иста лица 
могу се поново именовати за чланове надзорног одбора. 
 

Члан 17. 
 

 Директор Јавног предузећа је пословодни орган Јавног предузећа. 
 Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Бачка Топола. 
 

Члан 18. 
 

 Директор заступа и представља Јавно предузеће без ограничења, организује и руководи 
процесом рада, води пословање, обезбеђује законитост рада у пословању, извршава одлуке 
управног одбора и надзорног одбора и обавља и друге послове одређене законом и статутом. 
 За заступање Јавног предузећа могу се одредити и друга лица. 
 

Члан 19. 
 

 Послове и овлашћења директора, утврђене законом, овом одлуком и Статутом до 
именовања директора, а најдуже годину дана од дана усвајања ове одлуке, вршиће Хајверт Золтан 
из Бачке Тополе. 
 Вршилац дужности директора има сва права која има пословодни орган по закону о 
предузећима. 
 

Члан 20. 
 

 У случају поремећаја у раду и у пословању Јавног предузећа, неизвршавања или 
неблаговременог извршавања прописаних задатака оснивач ће предузети законом предвиђене мере 
за обезбеђење услова за несметано функционисање Јавног предузећа. 
 За случај штрајка Јавно предузеће је дужно утврдити и обезбедити минимум процеса рада. 
 

Члан 21. 
 

 Именовање управног и надзорног одбора извршиће се у року од 60 дана од дана уписа 
Јавног предузећа у Судски регистар предузећа код Привредног суда у Суботици. 
 Статут Јавног предузећа донеће управни одбор у року од 60 дана од дана уписа Јавног 
предузећа у Судски регистар предузећа код Привредног суда у Суботици. 

Друга општа акта донеће се у року од 90 дана од дана уписа Јавног предузећа у Судски 
регистар предузећа код Привредног суда у Суботици. 

 
Члан 22. 

  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Бачка Топола. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 023-16/2001-I Председник 
Дана: 03.12.2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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87. 
 

На основу члана 8. Закона о предузећима (“Сл. лист СРЈ”, бр. 29/96., 29/97., 59/98. и 74/99.), 
члана 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Сл.гласник 
РС”, бр. 25/2000.) члана 11. Закона о грађевинском земљишту (“Сл.гласник РС”,бр. 44/95), члана 4. 
Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 16/97. и 42/98. и члана 33. Статута 
општине Бачка Топола (“Сл. лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001.) Скупштина општине Бачка 
Топола на седници одржаној дана 03.12.2001. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ  И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА  

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за  грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
објеката заједничке комуналне потрошње (“Сл. лист општине Бачка Топола бр. 6/96) члан 8. мења 
се и гласи: 
 “Управни одбор је орган управљања јавним предузећем.  

Управни одбор има 6 чланова које именује Скупштина општине на мандатни период од 4 
године. 

Чланови Управног одбора именују се на следећи начин: 
- из реда одборника Скупштине општине 2 члана, 
- из реда стручњака техничке и финансијске струке  2 члана,  
- представници запослених у Јавном предузећу изабрани на начин утврђен Статутом Јавног 

предузећа  2 члана.”     
 

Члан 2. 
 

 У члану 11. става 2.  уместо  тачке ставља се зарез и додаје следећи текст: 
 “на мандатни период од 4 године”. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 12. мењају се ставови 1. и 2. и гласе: 
 “Надзорни одбор има 3 члана које именује Скупштина општине на мандатни период од 4 
године. 
 Чланови надзорног одбора именују се на следећи начин: 
 - оснивач Јавног предузећа бира 2 члана, 
 - запослени у Јавном предузећу бирају на начин утврђен Статутом јавног предузећа 1 
члана.” 
  

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 023-15/2001-I Председник 
Дана: 03.12.2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
 



Број 10. 03.12.2001. СТРАНА  158.  OLDAL 2001. 12.03.              10. szám 

 

 

 

88. 
 

На основу члана 8. Закона о предузећима (“Сл. лист СРЈ”, бр. 29/96., 29/97., 59/98. и 74/99.), 
члана 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Сл.гласник 
РС”, бр. 25/2000.) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (“Сл. лист општине Бачка Топола”, 
бр. 7/2001.) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.12. 2001. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ  ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД”  
П.О. БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности 
“Комград” п.о. Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола бр. 18/89., 6/96., 1/97., 2/97., 2/98. и 
9/2001.) члан 5. мења се и гласи: 
 “Управни одбор је орган управљања јавним предузећем.  

Управни одбор има 6 чланова које именује Скупштина општине на мандатни период од 4 
године. 

Чланови Управног одбора именују се на следећи начин: 
- из реда одборника Скупштине општине 2 члана, 
- из реда стручњака техничке и финансијске струке  2 члана , 
- представници запослених у Јавном предузећу изабрани на   начин утврђен Статутом 

Јавног предузећа  2 члана.”     
 

Члан 2. 
 

 У члану 8. уместо става 1. додају се нови ставови 1., 2. и 3. који гласе: 
 «Надзорни одбор је орган надзора Јавног предузећа. 
 Надзорни одбор има 3 члана које именује Скупштина општине на мандатни период од 4 
године. 
 Чланови надзорног одбора именују се на следећи начин: 
 - оснивач Јавног предузећа бира 2. члана, 
 - представници запослених у Јавном предузећу бирају на начин утврђен Статутом јавног 
предузећа 1 члана.» 
 Досадаашњи став 2. постаје став 4. 
               

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 023-12/2001 Председник 
Дана: 03.12.2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
            
89. 
 
 На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту (“Сл.гласник РС”,бр. 44/96. и 16/97.) 
и члана 33. тачка 7. Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001.) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.12.2001. године, доноси 
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О Д Л У К У 

 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта (“Сл.лист општине Бачка 
Топола”, бр. 1/2000. и 6/2001.) у члану 9. после става 1. додаје се нови став 2.  који гласи: 
 «Наплата накнаде за коришћење гађевинског земљишта за ЈП за грађевинско земљиште 
врши ЈП “Комград” Бачка Топола и од наплаћеног износа задржава 5% на име извршене услуге 
наплате, која средства ће користити за куповину основних средстава и опреме.» 
 Досадашњи ставови 2. и 3. постају 3. и 4. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 418-3/2001-I Председник 
Дана: 03.12.2001. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
 
90. 
 

 На основу члана 83. став 2. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”,бр. 66/91, 
83/92 и 53/95) и члана 12. и 33. Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, 
бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на сединици одржаној дана 03.12.2001. године 
доноси 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА 
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПЕРЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 1. 

 

 У Одлуци о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење животне средине (“Сл.ист 
општине Бачка Топола”, бр. 5/2001) у члану 4. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
 «Наплату накнаде из члана 2. став 1. алинеја 1. ове Одлуке за ЈП за грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Бачка Топола врши ЈП “Комград” 
Бачка Топола, и од наплаћеног износа задржава 5% на име извршене услуге наплате, која средства 
ће користити за куповону основних средстава и опреме.» 
 Досадашњи ставови 2., 3., 4.  и 5. постају 3., 4., 5.  и 6. 
 

Члан 2. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 501-90/2001-I Председник 
Дана: 03.12.2001. Скупштине општине 
Бака Топола Баби Атила с.р.,  
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91. 
 
 На основу члана 68. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/99 i 27/2001) 
и члана 33. тачке 18. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 
7/2001),Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 03.12.2001. године, утврдила 
је 

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША ЗА ПЕРИОД 2002-2006. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници, а у складу са планом развоја Месне заједнице Бајша установљава се самодопирнос за 
период од 01. јануара 2002. до 31. децембра 2006. године. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бајша. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
Члан 4. 

 
 Самодопринос се уводи за задовољење потребе у Месној заједници у износу од 3.600.000,00 
динара. 
 Средства месног самодоприноса употребиће се за следеће намене: 

- учешће у изградњи путева и тротоара, 
- учешће у обнови школске зграде 
- учешће у одржавању гробља и зелених површина 
- учешће у садњи дрвећа на територији села 
- учешће у одржавању комуналних зграда 
- учешће у одржавању зграде верских заједница 
- учешће у раду цивилних и друштвених делатности (спорт, култура, васпитање, 

образовање, итд.) 
- учешће у одржавању функционисања Месне заједнице 
- учешће у одржавању сметилишта 
- учешће у одвору атмосферских вода 
- учешће у завршетку радова на помоћном објекту ДВД-а 
- учешће у завршетку изградње Културног Дома 
- учешће у изради идејног пројекта за реконструкцију водоводне мреже 
- улична расвета 

 
Члан 5. 

 
 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Бајша и грађани који остварују приход од имовине – имовинског права на подручју 
Месне заједнице Бајша. 

Члан 6. 
 
 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 4. ове Одлуке: 
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 - 4% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 
примања, односно прихода, примања по уговору о делу, као и приходе од имовине, патената, 
ауторских права и техничких унапређења, 
 - 4% на приход од вршења самосталне делатности, 
 - 10% на катастарски приход од пољопривреде све власнике,  односно кориснике у 
катастарској општини ове Месне заједнице, 
 - 2% на пензију остварену у земљи и иностранству изузев земљорадничке пензије. 
 

Члан 7. 
 
 Самодопринос се не уводи на примања која имају олакшице и ослобођења према одредбама 
Закона о порезу на доходак грађана. 
 

Члан 8. 
 
 Обрачун, обуставу и наплату самодоприноса утврђеног овом Одлуком врше исплатиоци тих 
примања истоврмено са њиховом исплатом. 
 Обрачун, разрез и наплату самодоприноса на катастарски приход на зараде лица који 
самостално обављају делатност личним радом у својини грађана и на остале приходе врши 
Републичка управа јавних прихода – Подручна јединица Бачка Топола у складу са одредбама 
Закона којим се уређује порез на доходак грађана («Сл. гласник РС», број 49/94). 
 Уплату средстава вршити на жиро рачун број: 45200-635-0-539 Месна заједница Бајша. 
 

Члан 9. 
 
 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 
путем. 
 У погледу принудне наплате, камате, трошкове и других питања наплате самодоприноса 
сходно ће се примењивати прописи који важе за доприносе и порезе грађана. 
 

Члан 10. 
 
 Новчана средства месног самодоприноса воде се на посебном рачуну код НБЈ Службе за 
платни промет и надзор у Бачкој Тополи. 
 Контрола обрачуна, наплате и уплате самодопринос врши Републичка управа јавних 
прихода – Подручна јединица Бачка Топола и Савет Месне заједнице Бајша. 

 
Члан 11. 

 
 Савет Месне заједнице Бајша доноси финансијски план за сваку годину, сходно члану 4. ове 
Одлуке. 
 Савет Месне заједнице у зависности од тржишних услова финансијским планом ће мењати 
предрачунске вредности појединих ставки из члана 4. ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

 
 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка месног самодоприноса 
су председник савета, потпредседник савета, секретар Месне заједнице. 

 
Члан 13. 

 
 Грађани остварују андзор над наплатом и употребом средстава преко финансијског плана и 
завршног рачуна, који се подноси по истеку сваке, а најкасније до краја марта наредне године, а 
посебно после оствареног заједничког интереса за који је самодопринос уведен. 
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 Савет Месне заједнице о извршеном програму и оствареним средствима по основу 
самодоприноса, подноси извештај и то путем збора грађана. 

 
Члан 14. 

 
 Неутрошена затечена средства самодоприноса на дан 01. јануара 2002. године и средства 
која се остваре из месног самодоприноса који је уведен, изнад планираних средстава, утрошиће се 
на основу Одлуке Савета Месне заједнице у оквиру програма, из члана 4. ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 
 Вођење евиденције, ажурирање спискова и праћење и контрола обрачуна и прилива 
средстава вршиће Стручна служба Месне заједнице Бајша. 
 

Члан 16. 
 
 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи  («Сл. гласник РС», број 49/99). 
 

Члан 17. 
 

 О прихватању ове Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Бајша за период од 2002-2006. године грађани ће се изјаснити  непосредно давањем писмене изјаве 
од 10.12. до 16.12.2001.године. 
 

Члан 18. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола», а примењује се од 1. јануара 2002. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
БРОЈ: 016-20/2001-I Председник  
ДАНА: 03.12.2001. г. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 
 
92. 

 
 На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС», број 25/2000) члана 33. тачка 22. Статута општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине бачка Топола», број 7/2001) и члана 11. став 2. Одлуке о оснивању јавног 
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке потрошње («Службени 
лист општине Бачка Топола», број 6/96) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 
03.12.2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 
ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 
I 
 

 Именује се ФЕХЕР ЛАСЛО за директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу објеката заједничке потрошње на мандатни период од 4 године. 
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II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-53/2001-I Председник 
Дана: 03.12.2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,  

 
93. 
 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник рС», број 25/2000), члана 7. Одлуке о организовању ОУР-а Комунално-
грађевинске делатности «Комград» из Бачке Тополе («Службени лист општине Бачка Топола», број 
18/89, 1/96, 1/97, 2/97 и 2/98) и члана 33. тачка 22. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 
општине Бачка Топола», број 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 
03.12.2001. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО- 

СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА 
 
 

I 
 

Мр.СОМБАТИ ЗОЛТАН из Пачира именује се за директора Јавног предузећа за комунално 
стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола на период од четири године. 

 
II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-54/2001-I Председник 
Дана: 03.12.2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
 
94. 
 

На основу члана 18. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91)  и члана 33. 
тачка 22. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 7/2001)  
Скупштина општине Бачка Топола на седници, одржаној дана 03.12.2001.  године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРАЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 
I 
 

 Именује се ВУЈИЋ СМИЉА из Бачке Тополе за директора Центра за социјални рад за 
општине Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од 4 године. 
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II 

 
 Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-59/2001-I Председник 
Дана: 03.12.2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
 
 
95. 
 
 На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91)  и члана 11. 
Одлуке о оснивању Установе за обављање  библиотечке делатности на територији општине Бачка 
Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 11/90 и 2/92) и члана 33. тачка 22. Статута 
општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 7/2001)  Скупштина 
општине Бачка Топола на седници, одржаној дана 03.12.2001. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

У Решењу о разрешењу и именовању чланова Управног одбора установе за обављање 
библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 
Топола бр. 9/2001) тачка II. допунује се и гласи: 

 
«- из реда запослених у установи: 
4. Бенчик Каталин, за члана 
5. Радић Оливера, за члана.» 

 
II 
 

 Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Бачка Топола». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 630-14/2001 Председник 
Дана: 03.12.2001. г. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 
 
Редни 
број 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
СТРАНА 

   
81. Одлука о усвајању и спровођење измене и допуне Урбанистичког 

пројекта комплекса пијаце у Бачкој Тополи 
 

141 
   

 



Број 10. 03.12.2001. СТРАНА  165.  OLDAL 2001. 12.03.              10. szám 

 

 

 

82. Одлука о усвајању и спровођењу Урбанистичког пројекта дела блока 1. у 
Бачкој Тополи, 

 
143 

   
83. Одлука о усвајању и спровођењу Урбанистичког пројекта дела блока 7. у 

Бачкој Тополи, 
 

144 
   

84. Одлука о уређивању и одржавању паркиралишта 147 
   

85. Одлука о оснивању признања «Про урбе» 150 
   

86. Одлука о оснивању Јавног информативног предузећа «Бачка Топола» у 
Бачкој Тополи 

 
151 

   
87. Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње, 

 
 

157 
   

88. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално-
стамбено грађевинске делатности «Комград» п.о. Бачка Топола 

 
158 

   
89. Одлука о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта 159 

   
90. Одлука о допуни Одлуке о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење 

животне средине, 
159 

   
91. Предлог Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне 

заједнице Бајша за период 2002-2007. године 
160 

   
92. Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње 
 

162 
   

93. Решење о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбено 
грађевинске делатности п.о. «Комград» Бачка Топола 

163 

   
94. Решење о именовању директора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош 
163 

   
95. Решење о допуни Решења о разрешењу и именовању чланова Управног 

одбора Установе за обављање библиотечке делатности на територији 
општине Бачка Топола 

164 

 
 
Издавач: Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ 
Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. 
Аконтација претплате за 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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