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 51. 
 

На основу члана 29. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» 

број 9/2002 и 87/2002) и члана 33. тачка 1. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 3/2004) Скупштина општине Бачка 
Топола на седници одржаној дана 1. јула 2004. године, доноси 

 

О Д Л У К А 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2004.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 
 У члану 1. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2004. годину («Службени лист  

општине Бачка Топола», број 12/2003), износ: «258.800.000,00» замењује се износом: 

«236.720.000,00». 
 

Члан 2. 
 

 Члан 2. мења се и гласи: 

 «Приходи буџета распоређују се по врстама и то: 
 

Економска 

класифи-
кација 

ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС 

321 ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ 722.573,08 

  УКУПНО 321: 722.573,08 

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ   

711110 Порез на зараде 44.800.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 5.400.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 4.500.000,00 

711150 Порез на добитке од игара на срећу - 

711180 Самодоприноси 2.500.000,00 

711190 Порез на друге приходе 12.000.000,00 

  УКУПНО 711: 69.200.000,00 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА    

712110 Порез на фонд зарада 27.000.000,00 

  УКУПНО 712: 27.000.000,00 

713 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ   

713120 Порез на имовину 15.000.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.200.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 20.000.000,00 

713610 Порез на акције на име и уделе 1.000.000,00 

  УКУПНО 713: 37.200.000,00 

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ   

714100 Општи порези на добра и услуге   

  - Порез на промет производа и услуга – ограничени део 25.400.000,00 

  - Порез на промет производа и услуга – ван ограничења 37.000.000,00 

  - Део пореза на промет од вишкова - 
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714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 80.000,00 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 100.000,00 

714440 

Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије 

осигурања 300.000,00 

714510 Порези на моторна возила   

714513 - Комунална такса за држање моторних возила 6.000.000,00 

714514 - Годишња накнада за друмска моторна возила 4.000.000,00 

714552 Боравишна такса 100.000,00 

714562 Накнада за заштиту животне средине 800.000,00 

714570 Општинске комуналне таксе 200.000,00 

  УКУПНО 714 73.980.000,00 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ   

716110 Комунална такса на фирму 1.300.000,00 

  УКУПНО 716 1.300.000,00 

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   

733151 Текући трансфери од других нивоа власти   

  - из буџета Републике 1.500.000,00 

  - из буџета АПВ 2.984.000,00 

733251 Капитални трансфери – приватизација 2.000.000,00 

  УКУПНО 733 6.484.000,00 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

741151 Приходи од камата на депон. средстава 800.000,00 

  Накнада за коришћење простора и грађвинског земљишта   

741530 - комуналне таксе 400.000,00 

741534 - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 9.600.000,00 

  УКУПНО 741: 10.800.000,00 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА   

742152 Приходи од давања у закуп објеката 876.000,00 

742251 Општинске административне таксе 4.000.000,00 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 3.920.000,00 

742351 Приходи општинских органа управе 100.000,00 

  УКУПНО 742: 8.896.000,00 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ   

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 100.000,00 

  УКУПНО 743: 100.000,00 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ   

745151 Остали  приходи у корист нивоа општине 1.037.426,92 

  УКУПНО 745: 1.037.426,92 

  УКУПНИ ПРИХОДИ: 236.720.000,00 

 

Члан 3. 

 
 Члан 3. мења се и гласи: 

 «Расходи буџета распоређују се за обављање следећих функција: 
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Шифра ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА ИЗНОС 

01 Опште јавне услуге 44.000.000,00 
03 Јавни ред и безбедност 700.000,00 

04 Економски послови 5.996.000,00 

05 Заштита животне средине 2.500.000,00 

06 Становање и комунални послови 90.724.000,00 
07 Здравство 1.500.000,00 

08 Рекреација, култура и религија 21.510.500,00 

09 Образовање 49.445.700,00 
10 Социјална заштита 20.343.800,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 236.720.000,00 
 

Члан 4. 
 

 Члан 4. мења се и гласи: 

 «Расходи буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима: 
 
 

КОНТО ВРСТА РАСХОДА  ИЗНОС 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 48.670.900,00 

411 Плате и  додаци запослених 38.686.000,00 

412 Социјални допринос на терет послодавца 6.769.900,00 

413 Накнаде у натури 310.000,00 

414 Социјална давања запосленима 1.345.000,00 

415 Накнаде за запослене 360.000,00 

416 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 1.200.000,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 31.651.800,00 

421 Стални трошкови 4.409.100,00 

422 Трошкови путовања 387.000,00 

423 Услуге по уговорима 20.640.700,00 

424 Специјализоване услуге 3.330.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 1.175.000,00 

426 Трошкови материјала 1.710.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 68.145.000,00 

451 Субвенције јавним нефинансијским организацијама 68.145.000,00 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ 51.409.400,00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 51.409.400,00 

47 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 13.398.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 13.398.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 14.721.900,00 

481 Донације невладиним организацијама 13.479.400,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом 642.500,00 

483 Новчане казне, пенали по решењу судова 600.000,00 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА   2.696.000,00 
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499 Средства резерве 2.696.000,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 6.027.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 4.714.000,00 

512 Машине и опреме 1.113.000,00 

513 Остала основна средства 200.000,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 236.720.000,00 

 

Члан 5. 

 

 У члану 5. став 1. мења се и гласи: 
 «У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 0,5% остварених прихода у 

2004. години». 

 У истом члану став 2. мења се и гласи: 
 «Издвајање се врши све док се у сталној резерви не обезбеди износ максимума утврђеног 

Законом». 

 
Члан 6. 

 

 У члану 6. став 1. износ: «2.890.500,00» замењује се износом: «1.696.000,00». 

 
Члан 7. 

 

 У члану 7. износ: «3.000.000,00» замењује се износом: «2.500.000,00». 
 

Члан 8. 

 
 У члану 8. став 1. износ: «86.487.500,00» замењује се износом: «80.700.000,00» 

 

Члан 9. 

 
 Члан 9. мења се и гласи: 

 «Део пореза на фонд зарада у висини од 8,57% остварених прихода усмерава се у корист 

Фонда за солидарну стамбену изградњу, у складу са Одлуком о утврђивању стопе пореза на фонд 
зарада на територији општине Бачка Топола. 

 Део пореза на фонд зарада у висини 91,43% остварених прихода усмерава се за реализацију 

програма у области комуналне потрошње и изградње инфраструктуре, усвојених од стране 

Извршног одбора. 
 По престанку важења Закона о порезу на фонд зарада, програми из претходног става 

финансираће се из дела пореза на зараде.» 

  
Члан 10. 

 

 После члана 13. додаје се нови члан 13а. који гласи: 
 «Средства која буду дозначена из буџета АП Војводине за регресирање трошкова превоза 

ученика средњих школа у међумесном саобраћају, биће реализована преко Посебног рачуна за 

социјалну заштиту. 

 Средства која буду дозначена из буџета АП Војводине за регресирање трошкова превоза 
студената у међумесном саобраћају, биће реализована преко Посебног рачуна за школовање младих 

талената». 

 
Члан 11. 

 

 У члану 16. последњи став се брише. 
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Члан 12. 
 

 Члан 19. мења се и гласи: 

 «Јавни приходи из члана 1. ове Одлуке распоређују се по функционалној, економској и 

организационој класификацији, и то: 
 

КЛАСИФИ-

КАЦ. 
ПО-

ЗИ-
ЦИ-

ЈА 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС  ФУ

НКЦ

. 

ЕКОН 

1 2 3 4 5 

      РАЗДЕО 1. - ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   

01     
Глава 1.1. - Скупштина општине, Извршни одбор и 

Омбудсман   

  411 1 Плате и додаци  запослених 3.271.000,00 

  412 2 Социјални доприноси на терет послодавца 607.000,00 

  422 3 Трошкови путовања 200.000,00 

  423 4 Услуге по уговору (накнаде и репрезентац.) 1.800.000,00 

  482 5 Порези (порез на фонд зарада) 42.000,00 

      Свега глава 1.1. 5.920.000,00 

01     Глава 1.2. – Општинска управа   

  411 6 Плате и додаци запослених 19.934.000,00 

  412 7 Социјални доприноси на терет послодавца 3.633.000,00 

  413 8 
Накнаде у натури (месечна карта, дечји новогодишњи 
пакетићи) 240.000,00 

  414 9 

Социјална давања запосленима (стипендије деци 

запослених, отпремнине, помоћ у медиц.лечењу 
запослених) 1.225.000,00 

  415 10 Накнаде за запослене (готовина-превоз) 360.000,00 

  416 11 

Награде, бонуси и остали посебни расходи (јубиларна 

награда) 200.000,00 

  421 12 
Стални трошкови (платни промет, енергет. комуналне, 
комуник. и услуге осигурања) 3.228.000,00 

  422 13 
Трошкови путовања (накнаде за службени пут у земљи и 
у иностранству и за коришћење сопственог аутомобила) 187.000,00 

  423 14 

Услуге по уговору (уговори о делу, образовање и 

усавршавање запослених, услуге информисања) 1.155.000,00 

  424 15 

Специјализоване услуге (трошкови спровођења ЗУП-а, 

анализа исправности воде за пиће) 430.000,00 

  425 16 Текуће одржавање (одржавање објеката и опреме) 1.175.000,00 

  426 17 

Материјал (администгративни материјал, стручна 

литература, гориво и мазиво, репрезентација) 1.610.000,00 

  482 18 
Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 400.000,00 

  483 19 

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 

тела 600.000,00 
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  511 20 

Зграде и грађевински објекти (израда пројектне 

документације, инвестиционо  одржавање објеката) 700.000,00 

  512 21 Машине и опрема 1.113.000,00 

  513 22 

Остала основна средства (куповина компјутерских 

програма) 100.000,00 

      Свега Глава 1.2. 36.290.000,00 

01     Глава 1.3. – Остале посебне намене   

  416 23 Трошкови локалних избора 1.000.000,00 

  463 24 

Трошкови одржавања манифестација од општинског 

значаја 350.000,00 

  472 25 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 80.000,00 

  481 26 

Дотације невладиним организацијама – политичким 

странкама 360.000,00 

      Свега глава 1.3. 1.790.000,00 

      

УКУПНО 1 – ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

(поз. 1-26) 44.000.000,00 

09-

912     

РАЗДЕО 2 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ   

  423 27 Превоз ученика 8.000.000,00 

      Текући трансфери другим нивоима власти (463100)   

  463 28 Превоз запослених 2.000.000,00 

  463 29 Трошкови енергије 5.000.000,00 

  463 30 Трошкови осталих услуга 3.000.000,00 

  463 31 Текуће поправке и одржавање 3.235.000,00 

  463 32 Материјал 2.400.000,00 

      
Капитални трансфери другим нивоима власти 

(463200)   

  463 33 Капитално одржавање зграда и објеката 365.000,00 

  463 34 Машине и опрема - 

      УКУПНО 2 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ (поз.27-34) 24.000.000,00 

09-

920     
РАЗДЕО 3. ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СРЕД-ЊЕ  

ОБРАЗОВАЊЕ   

      Текући трансфери другим нивоима власти (463100)   

  463 35 Превоз запослених 860.000,00 

  463 36 Трошкови енергије 1.840.000,00 

  463 37 Трошкови осталих услуга 900.000,00 

  463 38 Текуће поправке и одржавање 960.000,00 

  463 39 Материјал 1.140.000,00 

      
Капитални трансфери другим нивоима власти 

(463200)   

  463 40 Капитално одржавање зграда и објеката 1.500.000,00 

  463 41 Машине и опрема - 

      УКУПНО 3 – СРЕДЊЕ ОБРАЗ. (поз. 35-41) 7.200.000,00 
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08-820     РАЗДЕО 4 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА КУЛТУРУ   

      Глава 4.1. Дом културе Бачка Топола   

  411 42 Плате и додаци запослених 1.599.200,00 

  412 43 Социјални доприноси на терет послодавца 263.100,00 

  421 44 Стални трошкови (платни промет, енергија) 31.100,00 

  482 45 Порез на фонд зарада 22.600,00 

      Свега глава 4.1. 1.916.000,00 

      Глава 4.2. Народна библиотека   

  411 46 Плате и додаци запослених 2.725.800,00 

  412 47 Социјални доприноси на терет послодавца 450.800,00 

  413 48 Трошкови превоза запослених 70.000,00 

  414 49 Социјална давања запосленима 120.000,00 

  421 50 

Стални трошкови (платни промет, енергетске и 

комун.услуге, осигурање) 350.000,00 

  423 51 Услуге информисања-штампа 40.000,00 

  426 52 Материјал 100.000,00 

  482 53 Порез на фонд зарада 34.300,00 

  513 54 Куповина књига 100.000,00 

      Свега глава 4.2. 3.990.900,00 

      
Глава 4.3. Дотације непрофитним институцијама и 

организацијама   

  481 55 Дотације међуопштинским институцијама 1.231.000,00 

  481 56 
Дотације културно-уметничким друштвима на основу 
Правилника 1.722.600,00 

  481 57 Дотације верским заједницама 650.000,00 

  481 58 Средства за културне манифестације 500.000,00 

      Свега глава 4.3. 4.103.600,00 

      
УКУПНО 4 – КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 

(поз. 42-58) 10.010.500,00 

08-830     РАЗДЕО 5 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ИНФОРМИСАЊЕ   

  451 59 

Текуће субвенције ЈИП»Бачка Топола» за програме 

информисања јавности 4.312.000,00 

  451 60 

Капиталне субвенције ЈИП «Бачка Топола» за опремање 

регионалне радио станице 1.323.000,00 

  481 61 

Дотације непрофитним организацијама из области 

новинско издавачке делатности 365.000,00 

      УКУПНО 5 - ИНФОРМИСАЊЕ (поз. 59-61) 6.000.000,00 

08-810     РАЗДЕО 6 – ПОСЕБАН РАЧ. ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ   

  481 62 Дотације непрофитним организацијама-мали спортови 1.700.000,00 

  481 63 
Дотације кошаркашким и фудбалским клубовима и за 
масовни спорт 1.400.000,00 

  481 64 

Дотације непрофитним организацијама – спортске 

манифестације 100.000,00 

  481 64а 

Дотације непрофитним организацијама – за трошкове 

организовања спортских манифестација 300.000,00 

      УКУПНО 6 – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА    (поз. 62-64) 3.500.000,00 



Број 5. 01.07.2004. СТРАНА     OLDAL 2004.07.01  5. szám 

 

   70.  

 

 

 

 

      
РАЗДЕО 7 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СОЦИЈАЛНУ 

СИГУРНОСТ ГРАЂАНА   

09-920 423 65 Превоз ученика средњих школа 9.645.700,00 

10-1070 463 66 
Текући трансфери другим нивоима власти – Центар за 
социјални рад 59.400,00 

10-1070 472 67 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.070.000,00 

10-1070 481 68 Дотације непрофитним организацијама 2.650.800,00 

      
УКУПНО 7 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

(поз. 65-68) 14.425.900,00 

      
РАЗДЕО 8 – ПОСЕБАН РАЧУН ДРУШТВЕНЕ 

БРИГЕ О ДЕЦИ   

10-1040     
Глава 8.1. Предшколска установа «Бамби» Бачка 

Топола   

  411 69 Плате и додаци запослених 11.156.000,00 

  412 70 Социјални доприноси на терет послодавца 1.816.000,00 

  482 71 

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 143.600,00 

      Свега глава 8.1. 13.115.600,00 

      Глава 8.2.- Средства за бригу о деци и породици   

  472 72 Бесплатне ужине и уџбеници 1.200.000,00 

  472 73 

Суфинансирање боравка трећег и четвртог детета у 

дечијој установи 848.000,00 

  472 74 Родитељски додатак за прво дете у породици 400.000,00 

      Свега глава 8.2. 2.448.000,00 

      УКУПНО 8 –ДЕЧЈА ЗАШТИТА (поз. 69-74) 15.563.600,00 
 

07-700     РАЗДЕО 9 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА   

  463 75 Капиталне донације Дому здравља «др. Хаџи Јанош» 1.000.000,00 

  424 76 Превентивна здравствена заштита становништва   200.000,00 

  463 77 

Превентивна здравствена заштита од трихине-лозе у 

месним заједницама на територији општине 300.000,00 

      УКУПНО 9 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (поз. 75-77) 1.500.000,00 

      
РАЗДЕО 10 – ФОНДОВИ И РАЧУНИ ПО-СЕБНИХ 

НАМЕНА   

05     Заштита животне средине   

  424 78 Фонд за заштиту животиња 300.000,00 

  424 79 Фонд за дезинсекцију и дератизацију 1.400.000,00 

  424 80 Посебан рачун за заштиту животне средине 500.000,00 
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03     Безбедност   

  481 81 Фонд за противпожарну заштиту 500.000,00 

  481 82 Фондација «Безбедност за све грађане» - 

  481 83 Посебан рачун за безбедност општине Б.Топола 200.000,00 

      Образовање, култура, наука и спорт   

09 472 84 Посебан рачун за школовање младих талената 8.600.000,00 

08 472 85 Фонд награда 200.000,00 

08 481 86 

Посебан рачун за развој привреде и предузетничке 

активности (дотације удружењима) 500.000,00 

      
УКУПНО 10 – ФОНДОВИ И РАЧУНИ ПОСЕБНИХ 

НАМЕНА (поз. 78-86) 12.200.000,00 

      
РАЗДЕО 11 – СТАМБЕНО-КОМУНАЛНА 

ПОТРОШЊА   

      Глава 11.1. Стамбена изградња   

06-610 511 87 

Фонд за солидарну стамбену изградњу (0,3% од пореза на 

фонд зарада) 2.314.000,00 

      Свега глава 11.1. 2.314.000,00 

      Глава 11.2. – Месне заједнице   

06-630 463 88 

Трансфери месним заједницама за вршење поверених 

послова из области комуналне дел.-део пореза на фонд 
зарада 2.047.000,00 

06-620 463 89 

Суфинансирање развојних програма месних заједница-

део пореза на фонд зарада 7.830.000,00 

06-660 463 89-а Развој заједнице- део пореза на зараде 14.123.000,00 

      Свега глава 11.2. 24.000.000,00 

      
Глава 11.3. Капиталне субвенције ЈП«Комград» Б. Топола 

  

06-630 451 90 

Програм водоснабдевања-изградња Фабрике воде у 

Бачкој Тополи 15.000.000,00 

06-630 451 91 

Програм реконструкције водоводног и кана лизационог 

система 4.000.000,00 

      Свега глава 11.3. 19.000.000,00 

      
Глава 11.4. Текуће субвенције ЈП "Комград" Бачка 

Топола   

06-660 451 91а Одржавање јавних површина 2.860.000,00 

06-660 451 91б Прикупљање паса луталица 1.500.000,00 

      Свега глава 11.4. 4.360.000,00 

06-620     
11.5. Капиталне субвенције ЈП за грађевинско 

земљиште   

  451 92 Изградња дечјих игралишта 900.000,00 

  451 93 Изградња аутобуских стајалишта 600.000,00 

  511 94 Откуп земљишта за Индустријски парк 1.700.000,00 

  451 95 Обавезе ЈП по основу бушења бунара-кредит 12.100.000,00 

  451 96 Завршетак бунара-документација 1.530.000,00 
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  451 97 Завршетак изградње Кошут Парка у Ст.Моравици 830.000,00 

  451 97а Изградња регионалног пута 4.000.000,00 

      Свега глава 11.5. 21.660.000,00 

      
Глава 11.6. Текуће субвенције ЈП за грађевинско 

земљиште   

06-640 451 98 Улична расвета 
5.620.000,00 

06-620 451 99 Одржавање путева и сигнализац. 
3.070.000,00 

06-620 451 100 Текуће одрж.путева-зимска служба 1.500.000,00 

06-620 451 100а Одржавање плаже на језеру 1.700.000,00 

05-510 451 101 Одржавање јавних површина (тендери) 300.000,00 

06-620 451 102 Учешће у трошковима функционисања 
7.000.000,00 

      Свега глава 11.6. 19.190.000,00 

      Глава 11.7. Средства за хитне интервенције   

06-630 424 102а Хитне интервенције 500.000,00 

      Свега глава 11.7. 500.000,00 

      
УКУПНО 11 – СТАМБЕНО КОМУНАЛНА 

ПОТРОШЊА (поз. 87-102) 91.024.000,00 

      РАЗДЕО 12 – СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ   

04 421 103 Трошкови платног промета 800.000,00 

04 463 104 Трансфери месним заједницама (самодопр.) 2.500.000,00 

08 481 105 Дотације удружењима грађана 1.300.000,00 

      
УКУПНО 12 – СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ  

(поз. 103-105) 4.600.000,00 

04     РАЗДЕО 13 – РЕЗЕРВЕ   

  499 106 Стална резерва буџета 1.000.000,00 

  499 107 Текућа буџетска резерва 1.696.000,00 

  521 108 Робне резерве - 

      УКУПНО 13 – РЕЗЕРВЕ (поз.106-108) 2.696.000,00 

      УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 236.720.000,00 

 

 

Члан 13. 

 
 У члану 20. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 «На основу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2003. годину, нераспоређени вишак 

прихода – суфицит из претходне године користиће се за покриће расхода из ове Одлуке.» 
 

 

Члан 14. 
 У члану 27. на крају става 2. уместо тачке ставља се зарез и додаје се следећи текст: «као и 

увећање зараде по основу остварених резултата рада у складу са појединачним колективним 

уговором». 

 У члану 27. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
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 «Запосленима код директних и индиректних буџетских корисника може се у току године 
одобрити зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника под условом да исти буде враћен до краја 

буџетске године». 

 Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 15. 

 

 У члану 33. после речи «ЈП за грађевинско земљиште» уместо зареза ставља се тачка, а 
преостали текст се брише. 

 

Члан 16. 
 

 У члану 36. текст: «предлога ЈИП «Бачка Топола» замењује се следећим текстом: «закључка 

Извршног одбора». 
 

Члан 17. 

 

 У члану 41. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 «Средства билансирана на позицији 89а распоредиће се у корист месних заједница, изузев 

Месне заједнице Бачка Топола, на основу усвојених планова и програма месних заједница за 2004. 

годину. Пренос средстава вршиће се на основу поднетих захтева месних заједница и у складу са 
динамиком остваривања планираних прихода од пореза на зараде.» 

 

Члан 18. 

 
После члана 41. додаје се нови члан 41а. који гласи: 

«Средства билансирана у глави 11.7. на позицији 102 а. – Хитне интервенције усмеравају се 

на основу закључака Извршног одбора.» 
 

Члан 19. 

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

Бачка Топола» а примењује се од 1. јануара 2004. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-31/2004-II Председник 

Дана: 1. јула 2004. године Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р.,   

 

52. 

 
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', 

бр. 46/95 и 66/2001) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка 

Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 3/2004) Скупштина општине Бачка Топола на 
седници одржаној дана 1. јула 2004. године доноси 

 

О Д Л У К У 
 

О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком се у складу са законом уређује и обезбеђује организација и начин обављања 

јавног превоза путника и ауто-такси превоза на територији општине Бачка Топола. 
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Члан 2. 
 

 На територији општине Бачка Топола може се обављати јавни превоз путника као линијски, 

ванлинијски и ауто-такси превоз. 
 

Члан 3. 
 

 Линијски превоз путника може се обављати као: 
 1) градски превоз путника, који се врши на територији града Бачка Топола градским 

аутобусом на линијама до 15 километара у складу са условима из закона и на начин утврђен овом 

Одлуком. 
 2) приградски превоз путника, који се врши приградским аутобусом између града Бачка 

Топола и насељених места на територији општине Бачка Топола, на линијама до 50 километара у 

складу са условима из закона и на начин утврђен овом Одлуком 
 3) међумесни превоз путника који се обавља аутобусима у складу са законом и утврђеним 

општим условима превоза. 

 

Члан 4. 
  

 Ванлинијски превоз путника на територији општине Бачка Топола врши се у складу са 

законом на основу писменог уговора закљученог између превозника и и корисника превоза, и у 
складу са одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 
 Ауто-такси превоз јесте ванлинијски превоз путника који се на територији општине Бачка 

Топола може обављати под условима прописаним овом Одлуком. 

 
Члан 6. 

 

 Аутобуска стајалишта одређена овом Одлуком, која се могу користити за јавни превоз 
путника, морају имати посебне ознаке и изграђену односно означену површину за заустављање 

аутобуса, извод из реда вожње и испуњавати друге законом и на основу закона прописане услове.  

 Извод из реда вожње на аутобуском стајалишту из става 1. овог члана дужан је поставити 

превозник. 
 

II ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 
Члан 7. 

 

 Линијски превоз путника градског и приградског превоза на територији општине Бачка 
Топола може обављати предузеће или друго правно лице које испуњава прописане услове за 

обављање превоза и ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о исправности возила. 

 

Члан 8. 
 

 Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз путника градског превоза и 

приградског превоза на територији општине Бачка Топола врши општински орган управе надлежан 
за комуналне послове. 

 

Члан 9. 

 
 Захтев за регистрацију и оверу реда вожње из члана 8. подноси се најкасније 15 дана пре 

отпочињања превоза у текућој години. 

 Уз писмени захтев превозник је дужан приложити: 
 - извод из регистра о вршењу делатности јавног линијског превоза,  
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 - ред вожње у 3 примерка који садржи: време отпочињања превоза, назив линије и број 
полазака на линији, стајалишта, време полазака из реда вожње и трајање реда вожње. 

 

Члан 10. 

 
 Општински орган управе надлежан за регистрацију и оверу реда вожње региструје и оверава 

ред вожње у року од 8 дана од дана пријема захтева.  

 Овера реда вожње врши се са роком важења за текућу календарску годину.  
 Ред вожње се оверава потписом службеног лица и печатом надлежног органа са назнаком да 

је ред вожње под датим редним бројем уписан у регистар оверених редова вожње за линијски 

превоз путника градским и приградским превозом који се води код надлежног општинског органа 
управе Бачка Топола. 

 

Члан 11. 

 
 Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.  

 У току важења реда вожње линијски превоз се може обуставити или изменити у случајевима 

предвиђеним законом. 
 О обустави или измени реда вожње превозник је дужан писмено обавестити орган надлежан 

за регистрацију и оверу реда вожње пре почетка обуставе. 

 Одјаву реда вожње односно поласка из регистрованог реда вожње превозник је дужан 

писмено пријавити општинском органу надлежном за регистрацију и оверу реда вожње најкасније 
30 дана пре престанка обављања линијског превоза. 

 

Члан 12. 
 

 Регистар оверених редова вожње за линијски превоз путника градским и приградским 

превозом на територији општине Бачка Топола, садржи: редни број, назив превозника, подаци из 
овереног реда вожње и све промене које се односе на ред вожње (привремена обустава, измена, 

брисање из регистра, одјава реда вожње и др.). 

 

Члан 13. 
 

 Пријем путника у возило и искрцавање путника у линијском превозу на територији општине 

Бачка Топола врши се на аутобуској станици и аутобуским стајалиштима који су унети у ред 
вожње. 

Члан 14. 

 
 За линијски превоз путника градским превозом одређују се стајалишта: 

 1. Православна црква  

 2. Рампа у улици Раде Кончара 

 3.  Индустријска зона  
 4. Дом здравља 

 5. Гаража ''Тополатранс'' на путу за Суботицу 

 6. Угоститељски објекат Јулишка на малоиђошком путу 
 7. Мали Иђош-поље. 

 

Члан 15. 

 
 За линијски превоз путника приградским превозом одређују се стајалишта:  

1) На линији Аутобуска станица насељено место Пачир  Аутобуска станица : 
1. Гостовић кафана  

2. Орешковић раскрсница 

 3. Соколац раскрсница 
 4. Управа Соколац 
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 5. Кафана ''Шаргачико'' Ст.Моравица  
 6. Милицијска станица Ст. Моравица 

 7. Предузеће ''Сила''  

 8. Пруга Пачир 

 9. Центар Пачир 
          10.  Звезда Пачир 

 

2) На линији Аутобуска станица-насељено место Горња Рогатица Аутобуска станица: 
1. Гостовић кафана 

2. Орешковић раскрсница 
3. Соколац код цркве 

4. Хотел Криваја 

5. Економија ''Победа'' Криваја 
6. Гробље Горња Рогатица 

7. Центар Горња Рогатица  

8. Пруга Горња Рогатица  
9. Економија ''Граничар'' Горња Рогатица 

 

3) На линији Аутобуска станица   насељено место Карађорђево  Аутобуска станица: 
1. Дом здравља 

2. Гаража ''Тополатранс'' 
3. Зобнатица  

4. Ветеринарска станица  

5. Центар Карађорђево 

6. Школа Карађорђево 
 

4 )На линији Аутобуска станица  насељено место Мали Београд  Аутобуска станица  
1. Дом здравља 

2. Гаража ''Тополатранс'' 

3. Зобнатица 
4. Центар Мали Београд 

 

5) На линији Аутобуска станица  насељено место Миђуново  Аутобуска станица: 
1. Жељезничка станица  
2. Трансформатор Миђуново 

3. Центар Миђуново 

 

6) На линији Аутобуска станица  насељено место Ново Орахово  Аутобуска станица: 
1. Жељезничка станица 
2. Црвена Школа 

3. Салаш  

4. Чарда 

5. Центар Ново Орахово 
6. Дом здравља Ново Орахово 

7. Циглана Ново Орахово 

 

7) На линији Аутобуска станица  насељено место Багремово  Аутобуска станица: 

1. ГИК ''1. Мај'' 
2. Школа  

3. Салаш ''Дудаш'' 

4. Центар Његошево  
5. Мала Пруга 

6. Багремово 
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8) На линији Аутобуска станица  насељено место Кавило  Аутобуска станица: 
1. ГИК ''1. Мај''  

2. Школа 
3. Салаш ''Дудаш'' 

4. Центар Његошево 

5. Мала Пруга 
6. Копоја 

7. Школа Гунарош  

8. Центар Гунарош 

9. Победа 
 10.Светићево 

 11.Кавило  

9) На линији Аутобуска станица  насељено место Средњи Салаш  Аутобуска станица: 
1. Школска економија код касарне 
2. Задруга Бајша 

3. Центар Бајша 

4. Центар Панонија  

5. Дубока 
6. Средњи Салаш 

 

10) На линији Аутобуска станица  насељено место Орешковић  Аутобуска станица: 
1. Гостовић кафана 

2. Центар Орешковић 
 

Члан 16. 

 
 За линијски превоз путника међумесним превозом могу се користити стајалишта из члана 

15. под условом обавезног коришћења Аутобуске станице града Бачка Топола. 

 

 
III ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 

Члан 17. 
 

 Ванлинијски превоз путника на територији општине Бачка Топола може да обавља 

превозник коме Скупштина општине Бачка Топола повери обављање тог превоза и који испуњава 
услове из закона за обављање јавног превоза путника. 

 

Члан 18. 

 
 Превозник из члана 17. обавезан је у обављању ванлинијског превоза обезбедити и 

првенство давања услуга превозу радника на посао и са посла и превозу ђака од школе и места 

становања; континуитет у обављању; одређени квалитет услуга и усклађивање са материјалним 
могућностима корисника. 

 

Члан 19. 
 

 Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у местима која су 

утврђена уговором закљученим између превозника и корисника превоза.  

 
Члан 20. 

 

 У ванлинијском превозу путника на територији општине Бачка Топола могу се користити 
стајалишта из члана 14. и 15. ове Одлуке под условом да се тиме не омета линијски превоз путника. 
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IV АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ 
 

Члан 21. 

 

 Ауто-такси превоз путника обавља се путничким  аутомобилом који испуњава прописане 
услове из Закона и ове Одлуке. 

 

Члан 22. 
 

 Ауто-такси превоз предузетник (у даљем тексту: ауто-такси превозник) делатност може 

обављати само једним возилом којим управља и које је уписано у регистар радњи за обављање  
делатности ауто-такси превоза на територији општине Бачка Топола.  

 

Члан 23. 

 
 Поред општих законских услова везаних за обављање ауто-такси превоза, ауто-такси 

превозник мора испуњавати и следеће услове: 

 1) да има важећу возачку дозволу одговарајуће категорије и најмање 3 године искуства у 
управљању моторним возилом; 

 2) да је власник возила или корисник на основу уговора о лизингу или закупу;  

 3) да возило ипуњава услове прописане из ове Одлуке; 

 4) да има пребивалиште на територији општине Бачка Топола; 
 5) да није осуђиван на казну затвора у трајању дужем од 6 месеци и да му није изречена 

мера забране обављања ауто-такси превоза у трајању дужем од 6 месеци (осим ако је протекло 5 

година од дана истека забране). 
 

Члан 24. 

 
 Ауто-такси возило поред услова прописаних Законом мора испуњавати и следеће услове:  

 1) да има четворотактни мотор снаге најмање 35 киловати, најмање 5 седишта рачунајући и 

седиште возача и најмање 4 врата; 

 2) да има исправне уређаје за вентилацију, грејање и осветљење;  
 3) да има таксиметар који мора бити технички баждарен, пломбиран и тако постављен да 

износ који откуцава буде видљив за путника; 

 4) да има ознаку ''ТАXI '' постављену на крову возила и ноћу осветљену; 
 5) да је важећи ценовник услуга постваљен на видном месту за путника и да поседује књигу 

рачуна намењену за такси услуге; 

 6) да је возило технички исправно, без оштећења, чисто и без рекламних порука на 
стакленим површинама на предњој и задњој страни  возила; 

 7) да поседује противпожарни апарат са важећим роком употребе причвршћеним на лако 

уочљивом и приступачном месту и прибор за прву помоћ. 

 Испуњеност услова из става 1. овог члана записнички утврђује стручна комисија од три 
члана именована од стране Извршног одбора СО Бачка Топола, од чега један члан мора бити 

инжењер саобраћајне струке. 

 О испуњености услова Комисија из предходног става ауто-такси превознику издаје писмену 
потврду. 

 Услове из овог члана ауто-такси превозник мора испуњавати увек и приликом накнадне 

контроле од стране Општинског органа управе надлежног за комуналне послове. 

 
Члан 25. 

 

 Ауто-такси возилом не могу се превозити: 
 1) деца до 6 година старости без пратиоца, осим ако је родитељ или старатељ у споразуму са 

ауто-такси превозником поверио превоз детета до места опредељења; 

 2) посмртни остаци; 
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 3) угинуле животиње; 
 4) отровне, радиоактивне, експлозивне, лако запаљиве, заразне, нагризајуће и друге материје 

које по свом саставу и својствима представљају или могу представљати опасност по живот и 

здравље људи. 

 Ауто-такси возилом могу се уз присуство власника превозити и кућни љубимци.  
 

Члан 26. 
 

 Пријава за регистровање ауто-такси делатности подноси се Вишем сараднику за приватно 

предузетништво Оделења за грађевинарство, пољопривреду, стамбено комуналне делатности, 

приватно предузетништво и имовинско-правне послове, које доноси решење о упису у регистар 

радњи предузетника за обављање делатности ауто-такси превоза на територији општине Бачка 
Топола. 

 Уз пријаву подносе се и докази о испуњености услова прописаних одредбама Закона о 

приватним предузетницима и писмену потврду Комисије из члана 24. ове Одлуке. 
 

Члан 27. 

 
  За време рада односно обављања ауто-такси превоза, ауто-такси превозник мора код себе 

имати писмену потврду Комисије о испуњености услова из члана 24. ове Одлуке, односно решење о 

упису у регистар радњи предузетника за обављање делатности ауто-такси превоза на територији 

општине Бачка Топола, а које је дужан на његов захтев предочити службеном лицу. 
 

Члан 28. 

 
 Ауто-такси превозник дужан је сваку промену података који се односе на услове за 

обављање ауто-такси делатности, пријавити Надлежном органу одмах, а најкасније у року од три 

дана од дана настале промене. 

 
Члан 29. 

 

 Ауто-такси превозник дужан је приликом подношења пријаве за одјаву радње Надлежном 
органу вратити решење о упису делатности у регистар радњи предузетника за обављање делатности 

ауто-такси превоза на територији општине Бачка Топола. 

 
Члан 30.  

 

 Ауто-такси стајалишта су саобраћајне површине намењене за стајање ауто-такси возила. 

 Ауто-такси стајалишта морају имати прописане ознаке,односно означену површину. 
 

Члан 31. 

 
 Ауто-такси стајалишта на територији општине Бачка Топола одређује Извршни одбор 

Скупштине општине Бачка Топола у складу са донетим урбанистичким плановима. 

 
Члан 32. 

 

 Ауто-такси превозник не сме користити стајалишта из члана 14. и 15. ове Одлуке. 

 
Члан 33. 

 

 Ауто-такси превоз се започиње са ауто-такси стајалишта на позив и захтев путника. 
 Ауто-такси превозник може укрцавати путнике ван ауто-такси стајалишта на местима где 

није забрањено заустављање и паркирање ако га путник заустави. 

 Ауто-такси превозник не може места из става 2. овог члана користити као полазну станицу 

за ауто-такси превоз на позив и захтев путника. 
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Члан 34. 

 

 Накнада за обављање ауто-такси превоза утврђује се према важећој тарифи, а плаћа према 

износу откуцаном на таксиметру ауто-такси превозника, у месту опредељења путника. 
 Накнада за обављање ауто-такси превоза обухвата и превоз личних ствари путника. 

 Ауто-такси превозник дужан је да по изршеном ауто-такси превозу изда рачун о извршеној 

услузи, који мора да садржи следеће податке: 
 1) податке о ауто-такси превознику; 

 2) редни број рачуна о извршеној услузи; 

 3) датум и време издавања рачуна; 
 4) релацију ауто-такси превоза; 

 5) износ цене ауто-такси превоза откуцаног на таксиметру; 

 6) потпис и печат ауто-такси превозника. 

 
Члан 35. 

 

 Ауто-такси превозник обавезан је да  скине назив ''TAXI '' са аутомобила кад не обавља 
ауто-такси превоз.  

 

V ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 
Члан 36. 

 

 Предузећа, друга правна лица, предузетници и грађани који у смислу Закона о превозу у 
друмском саобраћају врше превоз за сопствене потребе, не могу у обављању тог превоза користити 

стајалишта из члана 14. и 15. ове Одлуке. 

 
VI. НАДЗОР 

 

Члан 37. 

 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши општински орган управе надлежан за комуналне 

послове. 

 Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунална  инспекција. 
 

Члан 38. 

 
 У вршењу инпекцијског надзора комунални и саобраћајни инспектор контролише да ли се 

јавни превоз на територији општине Бачка Топола обавља на начин утврђен овом Одлуком и у 

складу са одредбама ове Одлуке, наређује извршавање прописаних обавеза, изриче и наплаћује 

новчане казне на лицу места, покреће прекршајни поступак и предузима друге мере за које је 
овлашћен.  

 У предузимању других мера, комунални и саобраћајни инспектор је дужан сарађивати са 

републичким инспектором за друмски саобраћај. 
 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 
 

 Новчаном казном од 10.000,00 – 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или 

друго правно лице ако: 
 1) отпочне обављање линијског превоза путника без регистрованог и овереног реда вожње 

(чл.7) 
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 2) у току вођења регистрованог и овереног реда вожње поступи супротно одредбама члана 
11. ове Одлуке 

 3) врши укрцавање и искрцавање путника у линијском превозу на местима која нису 

предвиђена за стајалишта у овој Одлуци (чл. 13) 

 4) отпочне и врши ванлинијски превоз путника а да му обављање тог превоза није поверено 
од стране Скупштине општине (чл. 17) 

 5) у обављању ванлинијског превоза путника у коришђењу стајалишта омета линијски 

превоз путника (чл. 20).  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,00 – 5.000,00 динара 

и одговорно лице у предузећу, односно другом правном лицу.  

 
Члан 40. 

 

 Новчаном казном од 5.000,00 – 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

 1) отпочне и врши ванлинијски превоз путника а да му обављање тог превоза није поверено 
од стране Скупштине општине (чл. 17) 

 2) у обављању ванлинијског превоза путника у коришћењу стајалишта омета линијски 

превоз путника (чл.20) 
 3) обавља ауто-такси превоз супротно одредби члана 24. и 25. ове Одлуке   

 4) поступа противно члану 27. ове Одлуке; 

 5) не пријави прoмене у року прописаним чланом 28. ове Одлуке 

 6) не врати ауто-такси легитимацију и решење о упису делатности у регистар радњи након 
одјаве делатности (чл. 29); 

 7) поступа супротно члану 32., 33., 34. и 35. ове Одлуке. 

 
Члан 41. 

 

 Новчаном казном која се наплаћује на лицу места у износу од 500,00 динара казниће се и 
наплатити од физичког лица које у вршењу превоза за сопствене потребе поступа супротно 

одредбама члана 36. ове Одлуке. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 

 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу путника на 

територији општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр.3/96).  

 
Члан 43. 

 

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

Бачка Топола''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 344-19/2004-I Председник  

Дана: 1. јула 2004. године Скупштине општине  

Бачка Топола   Баби Атила с.р.,  

 
53. 

 

 На основу члана 98. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 
Србије''. бр.47/2003) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка 

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

седници одржаној дана 1. јула 2004. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ  

ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређују се мањи монтажни објекти који се могу постављати на јавним површинама у 
граду Бачка Топола и на подручју насељених места на територији општине Бачка Топола, услови за 

постављање мањих монтажних објеката и њихово уклањање. 
 

Члан 2. 
 

 Под јавним површинама у смислу одредаба ове Одлуке сматра се грађевинско земљиште односно  

делови изграђеног јавног грађевинског земљишта на којој су изграђени јавни објекти од општег интереса и 
јавне површине у смислу одредаба Закона о планирању и изградњи, и то: 

 -  улице и тргови, јавни путеви и тротоари, бициклистичке стазе, степеништа која повезују јавне 

површине; 

 -  површине око аутобуских и железничких станица, бензинских пумпи; аутобуска стајалишта, 
паркиралишта за ауто-такси возила и паркирање друмских, моторних и прикључних возила;  

 -   паркови, скверови, јавне зелене површине око стамбених зграда, дуж саобраћајница и тротоара, 

улични травњаци и дрвореди, одводни јаркови, површине око насеља и дуж обала канала и водотокова и др. 
водених површина;  

 -   фасаде и кровови зграда којима располаже општина Бачка Топола. 

 
Члан 3. 

 

 Под мањим монтажним објектима који се могу постављати на јавним површинама у смислу одредаба 

ове Одлуке подразумевају се: 

 1.   киосци, монтажне бараке и други мањи монтажни објекти за обављање делатности личним радом; 
 2.   остали објекти и уређаји (летње баште, објекти за извођење забавних игара, монтажне трибине, 

шатори, витрине, пултови, расхладни уређаји; апарати за кокице, кукуруз, кестење и сл.; рекламне табле, панои 

и светлеће рекламе, монтажне ограде, надстрешнице, јавне говорнице, голови, кошеви, опрема за дечија 
игралишта и други слични објекти и уређаји). 

 

Члан 4. 
 

 Мањи монтажни објекти из члана 3. тачка 1. ове Одлуке могу бити изграђени од металног, дрвеног, 

пластичног материјала и монтажних бетонских елемената односно комбинацијом свих наведених материјала и 

елемената. 

 Плато на који је постављен објекат мора бити од тврдог материјала (бетона, асфалта, камена или 
опеке) и шири од монтажног објекта за најмање 1,5 метара и повезан са тротоаром тј. прилазном стазом 

ширине најмање 1,5 метара. 

 Ликовни и естетски елементи објекта не смеју нарушавати изглед објекта у чијој се непосредној 
близини налазе односно објекта на коме се налазе, и морају се складно уклапати у постојећу слику дела града и 

насеља у коме се постављају. 

  Мањи монтажни објекти морају испуњавати минималне санитарно-хигијенске услове прописане 
посебним прописима. 
 

Члан 5. 
 

 Мањи монтажни објекти из члана 3. ове Одлуке постављају се ускладу са урбанистичким плановима и 

урбанистичким условима, а према годишњем Програму за постављање мањих монтажних објеката (у даљем 

тексту: Програм), који доноси Извршни одбор СО Бачка Топола (у даљем тексту: Извршни одбор) и Плану 
реализације тог програма донетом од стране Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење (у даљем тексту: Јавно 

предузеће за грађевинско земљиште). 
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 Мањи монтажни објекти из члана 3. ове Одлуке у насељеним местима општине Бачка Топола, 
постављају се према одлуци Месне заједнице а уз предходну сагласност Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште.  
 

Члан 6. 
 

 Мањи монтажни објекти из члана 3. ове Одлуке не могу се постављати: 

 -   на раскрсницама и угловима улица ако смањују видљивост и угрожавају безбедност саобраћаја и 
пешака; 

 -  над каналима, јазовима и над комуналним инсталацијама, у близини контејнера, шахтова и сл.; 

 -  поред јавних категорисаних путева на удаљености мањој од прописане Законом о јавним путевима; 

 -   ако угрожавају пролаз и коришћење суседних објеката и 
 -   на јавним зеленим површинама. 

 

II ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
 

Члан 7. 

 
 Давање јавних површина у закуп на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката из 

члана 3. став 1. ове Одлуке, врши се путем јавног надметања, прикупљањем понуда јавним огласом и изузетно 

непосредном погодбом, у складу са одредбама Одлуке о грађевинском земљишту. 

 
Члан 8. 

 

 На основу резултата спроведеног поступка из предходног члана, Извршни одбор доноси Решење о 
давању у закуп јавне површине на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката . 

 Закупац је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана достављања Решења закључи  Уговор о 

закупу јавне површине ради постављања мањих монтажних објеката са Јавним предузећем за грађевинско 

земљиште, односно у насељеним местима општине Бачка Топола са месном заједницом. 
 Уговор из предходног става, мора обавезно да садржи: 

 -   податке о јавној површини која се даје у закуп; 

 -   рок на који се јавна површина издаје у закуп; 
 -   обавезу Јавног предузећа за грађевинско земљиште и закупца у погледу извршења радова на 

предходном припремању и опремању земљишта; 

 -  обавезу закупца земљишта да финансира трошкове предходне припреме земљишта, висину и рок 
уплате трошкова; 

 -   обавеза закупца у погледу изградње приступних стаза, платоа и прикључака и одржавања чистоће 

око објекта; 

 -   висину закупнине, рок и начин плаћања; 

 -   висину трошкова уређења у износу од 30  од трошкова утврђених Одлуком о мерилима за 
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта и рок уплате; 

 -   одредбе које се тичу начина и услова престанка уговора. 

 

Члан 9. 
 

 Јавне површине изузетно се  дају у закуп на одређено време путем непосредне погодбе ради 

постављања  мањих монтажних објеката из члана 3. тачка 1. ове Одлуке у случају: 
 1.   да се ради о дислокацији мањег монтажног објекта у оквиру исте локације; 

 2.   да је истекао рок закупа јавне површине; 

 3.  да се ради о давању у закуп јавне површине лицу које је правним послом постало власник 
монтажног објекта. 
 

Члан 10. 
 

 Услов за давање у закуп јавне површине непосредном погодбом у случају из тачке 3. предходног 

члана јесте да се ради о мањем монтажном објекту који је постављен на основу уговора са Јавним предузећем 

за грађевинско земљиште и на основу одобрења Оделења за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, 
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пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Оделење), с тим да се 
поменути уговор стави ван снаге; односно да се ради о мањем монтажном објекту који је постављен на основу 

решења Извршног одбора о давању грађевинског земљишта на привремено коришћење које је издато на име 

бившег власника и на основу одобрења Оделења. 

 
Члан 11. 

 

 Решењем Извршног одбора којим се земљиште-јавна површина даје у закуп на одређено 
време ради постављања мањих монтажних објеката из члана 3. тачка 1., а у случајевима из члана 9. 

тачка 3. ове Одлуке; јавна површина даће се у закуп на период од 5 година ако је истекао рок на 

који је земљиште  предходном кориснику дато на коришћење, односно ако рок од 5 година на који 
је земљиште дато предходном кориснику није истекао даје се у закуп на одређено време до истека 

наведеног рока. 

 

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕЈКАТА 
 

Члан 12. 

 
 Мањи монтажни објекти у граду Бачка Топола и насељеним местима на територији општине 

Бачка Топола, постављају се на основу Одобрења за постављање које издаје Оделење у року од 15 

дана од дана подношења захтева. 

 
Члан 13. 

 

 Подносилац захтева уз писмени захтев за издавање Одобрења за постављање мањих 
монтажних објеката из члана 3. тачка 1. ове Одлуке, дужан је приложити: 

 1.  Правоснажно решење Извршног одбора којим се јавна површина даје у закуп на 

одређено време; 
 2.  Закључен уговор о закупу јавне површине са Јавним предузећем за грађевинско 

земљиште односно са месном заједницом ако се ради о постављању објекта на територији 

насељеног места; 

 3.  Доказ да је мањи монтажни објекат постављен у складу са Програмом (са типом односно 
идејним пројектом изгледа објекта, врстом делатности, његовом величином и врстом материјала од 

којег ће се објекат изградити); 

 4.   Пројектно-техничка документација; 
 5.   Доказ о уплаћеној комуналној такси. 

 

Члан 14. 
 

 Мањи монтажни објекат уклониће се и пре истека рока на који је јавна површина дата у 

закуп у случају: 

 -   ако се земљиште приводи намени одређеној урбанистичком планом: 
 -   ако се на земљишту изводе инфраструктурни радови; 

 -   ако се измени намена јавне површине; 

 -   ако се Подносилац захтева не придржава услова одређених уговором са Јавним 
предузећем за грађевинско земљиште; 

 -   ако се Подносилац захтева не придржава минималних санитарно-хигијенских услова 

односно нарушава јавну чистоћу и угрожава животну средину и поред изречене опомене. 

 
Члан 15. 

 

 Подносилац захтева који је добио Одобрење за постављање мањег монтажног објекта, 
дужан је исти поставити у року од 6 месеца од дана Правоснажности Одобрења за постављање. 

 Изузетно рок из става 1. овог члана се може продужити најдуже за 1 месец, на образложени 

захтев Подносиоца захтева. 
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 Уколико се објекат не постави у роковима предвиђених ставом 1. и 2. овог члана, Одобрење 
за постављање мањег монтажног објекта престаје да важи, а Извршни одбор ће на предлог 

имовинско-правне службе донети решење о стављању ван снаге решења о давању у закуп 

земљишта. 

 
Члан 16. 

 

 Подносилац захтева за издавање  Одобрења за постављање осталих објеката и уређаја  из 
члана 3. став 2., уз писмени захтев дужан је приложити: 

 1.  Закључен уговор са Јавним предузећем за грађевинско земљиште о закупу јавне 

површине односно доказ о праву власништва ако се ради о осталом грађевинском земљишту у 
приватној својини тј. јавној површини на којој носилац права коришћења није Општина Бачка 

Топола; 

 2.   Доказ да је мањи монтажни објекат постављен у складу са Програмом (са типом односно 

идејним пројектом изгледа објекта, врстом делатности, његовом величином и врстом материјала од 
којег ће се објекат изградити); 

 3.   Пројектно-техничка документација; 

 4.   Доказ о уплаћеној комуналној такси.  
  

Члан 17. 

 

 Одобрење за постављање мањих монтажних објеката издаје се у виду решења, које обавезно  
садржи следеће податке: 

 -   презиме, име и адресу односно назив и седиште подносиоца захтева; 

 -   назив објекта, површину и намену; 
 -  рок  важења одобрења (утврђен према решењу Извршног одбора односно уговора 

склопљеног са Јавним предузећем за грађевинско земљиште); 

 -   рок за постављање мањег монтажног објекта; 
 -   временски период коришћења објекта; 

 -  обавеза уклањања објекта истеком рока закупа односно у случајевима предвиђених 

чланом 14. ове Одлуке; 

 -    поступак и начин уклањања објекта по истеку рока закупа; 
 -  обавезу подносиоца захтева да најмање 3 дана пре постављања мањег монтажног објекта о 

томе обавести Општинску комуналну инспекцију; 

 Примерак решења надлежни орган доставља Јавном предузећу за грађевинско земљиште и 
Општинској комуналној инспекцији. 

 

IV НАЧИН КОРИШЋЕЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 18. 

 

 Власници односно корисници мањих монтажних објеката дужни су одржавати објекте у 
исправном стању у погледу исправности инсталација и испуњености санитарно-хигијенских и 

естетских услова. 

 
Члан 19. 

 

 Лица из предходног члана дужна  су одржавати чистоћу у околини објекта, обезбедити 

одговарајућу опрему за прикупљање и одношење отпадака, и својим пословање не угрожавати 
животну средину. 

Члан 20. 

 
 Мањи монтажни објекти могу се користити само за намене наведене у Одобрењу за 

постављање, без ремећења јавног реда и мира и редовног одвијања саобраћаја и уз осталих услова 

прописаних комуналним одлукама. 
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Члан 21. 
 

 Забрањено је премештање мањих монтажних објеката са локације одређене Одобрењем за 

постављање на другу локацију, као и промена њене величине, конструкције, изгледа и боје.  

 
Члан 22. 

 

 Власник објекта дужан је да уклони мањи монтажни објекат, без права накнаде, у року 
предвиђеном у решењу комуналне инспекције 

 -   ако је објекат постављен без одобрења надлежног органа; 

 -  ако је истекао рок за постављање назначен у Одобрењу, односно ако је истекао рок закупа 
јавне површине, као и ако је Одобрење за постављање престало да важи; 

 -  ако се земљиште приводи планираној намени или се изводе радови на комуналној 

инфраструктури; 

 -   ако дуже од 60 дана не обавља делатност тј. 30 дана за делатност сезонског карактера; 
 -   ако се власник не придржава услова одређених одобрењем за постављање; 

 -   ако се Програмом  из члана 5. ове Одлуке предвиди замена објекта односно постављање 

другог објекта; 
 -   ако дође до укидања локалитета. 

 Против решења комуналног инспектора о уклањању мањег монтажног објекта може се 

поднети жалба  Извршном одбору у року 8 дана од дана  достављања решења. 

 
Члан 23. 

 

 Ако власник објекта не поступи по решењу инспектора у остављеном року, уклањање 
објекта тј. започетих радова извршиће се принудним путем преко трећег лица, на терет и трошак 

власника објекта. 

 Од власника тог објекта наплатиће се и трошкови довођења тог земљишта у стање пре 
постављања. 

 Ако је објекат који је постављен без одобрења прикопчан на комуналну инфраструктуру, 

власник те инфраструктуре је дужан да онемогући њено коришћење. 

 
Члан 24. 

 

 Принудно уклањање мањих монтажних објеката у случајевима из члана 22. ове Одлуке, 
обавља комунална испекција уз ангажовање предузећа оспособљеног за обављање тог посла и које 

обезбеђује смештај уклоњених објеката. 

 Приликом преузимања уклоњеног објекта, власник је дужан да плати трошкове принудног 
уклањања и чувања. 

 

Члан 25. 

 
 Ако власник уклоњеног мањег монтажног објекта исти не преузме у року од 60 дана од дана 

принудног  уклањања, Општинска управа продаће принудно уклоњени објекат на јавној 

лицитацији. 
 Средства остварена од продаје на јавној лицитацији користе се за покриће трошкова 

принудног уклањања и чувања таквог објекта, а уколико нису довољна, разлика се наплаћује од 

власника принудно уклањеног објекта. 

 
Члан 26. 

 

 Утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања принудно уклоњеног мањег 
монтажног објекта врши се на основу рачуна за уклањање и чување предузећа које је обавило тај 

посао. 
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 Општинска управа не сноси одговорност за робу и евентуално оштећење апарата и уређаја 
која се налази у мањем монтажном објекту који се уклања. 

 

V НАДЗОР 

 
Члан 27. 

 

 Послове инспекцијског надзора над извршавањем одредаба ове Одлуке обавља комунална 
инспекција . 

 

Члан 28. 

 
 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор дужан је да: 

 1.  у случају принудног уклањања мањих монтажних објеката односно у случају издавања 

решења јавном предузећу или другом предузећу за отклањање последица и оштећења на јавним 

површинама насталих прекршајем учиноца, поред прекршајног поступка покрене и поступак за 
наплату трошкова ; 

 2. врши конторолу испуњености услова прописаних и утврђених Одобрењем за постављање 

мањих монтажних објеката односно услова под којим је Одобрење издато. 
 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 29. 

 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 
 -   постави мањи монтажни објекат противно условима из члана 6. ове Одлуке; 

 -   постави мањи монтажни објекат без Одобрења за постављање (чл.12); 

 -   не поступа по дужности из члана 19., 20. и 21. ове Одлуке; 
 -   не поступи по обавези у случајевима из члана 22. ове Одлуке. 

 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 

1. овог члана предузетник. 

 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 5.000,00 динара казниће се физичко лице и 
одговорно лице у правном лицу  за прекршај из става 1. овог члана. 

 

Члан 30. 
 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се предузеће из члана 

8. ове Одлуке ако изда у закуп земљиште супротно условима из члана 8. ове Одлуке.  
 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у правном лицу.  

 

Члан 31. 
 

 Новчаном казном у износу од 500,00 динара која се наплаћује на лицу места, казниће се за 

прекршај физичко лице и предузетник ако не поступају у складу са одредбама члана 19., 20. и 21. 
ове Одлуке.  

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 

 

 Власници мањих монтажних објеката који имају Одобрење за постављање, могу наставити 
коришћење истих и након ступања на снагу ове Одлуке, све до истека рока закупа јавне површине, 

односно добијања решења о уклањању од стране комуналног инспектора у случајевима из члана 23. 

ове Одлуке. 
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Члан 33. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима за постављање 

привремених и мањих монтажних покретних објеката на територији општине Бачка Топола 
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 3/97). 

 

Члан 34. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  351-240/2004-I Председник  
Дана: 1. јула 2004. године Скупштине општине  

БАЧКА ТОПОЛА  Баби Атила с.р.,  

 
54. 

 

 На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 

број 9/2002 и 33/2004) и члана 33. тачка 27 Статута општине Бачка Топола («службени лист 
општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002 , 4/2003 и 3/2004) Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 1. јула 2004. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком регулише се начин и поступак одређивања назива улица и тргова у 
насељеним местима на територији општине Бачка Топола (у даљем тексту: општина) . 

 

Члан 2. 
 

 Улице и тргови на територији општине морају имати одређени назив. 

 За одређивање назива нових улица и тргова, односно за промену већ постојећих назива, 
предлог подноси Комисија за промену назива улице Скупштине општине Бачка Топола (у даљем 

тексту :Комисија). 

 Месна заједница у којој се врши одређивање, односно промена назива улица и тргова 

приликом предлагања Комисији треба да узме у обзир мишљење представника цркава које делују 
на подручју те месне заједнице и завичајне историчаре који живе у том месту. 

 Коначну одлуку о новим називима улица и тргова, као и о промени већ постојећих назива 

доноси Скупштина општине Бачка Топола (у даљем тексту : Скупштина). 
 

Члан 3. 

 

 На подручју истог насељеног места не може постојати више улица и тргова са истим 
називом. 

 

Члан 4. 
 

 Скупштина доставља акте којима се уређују називи улица и тргова на територији општине 

министарству надлежном за послове локалне самоуправе, ради давања сагласности. 
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 Акт о утврђивању или промени назива улица и тргова, донет на Скупштини примењује се 
даном добијања сагласности од стране министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

 

Члан 5. 

 
 Кад Скупштина утврди или измени назив улице или трга, дужна је да о томе обавести 

Службу за катастар непокретности Бачка Топола у року од 30 дана од дана утврђивања односно 

измене назива улице или трга. 
 

Члан 6. 

 
 Обележавање назива улица и тргова на територији општине врши Служба за катастар 

непокретности Бачка Топола у складу са одредбама Уредбе о утврђивању кућних бројева, 

означавању зграда бројевима, и означавању назива насељених места, улица и тргова. 

 Обележавање из става 1 овог члана врши се о трошку месних заједница. 
 

Члан 7. 

 
 Уколико је измењен назив улице или трга, досадашње таблице, двапут попречно прецртане 

црвеном линијом, чиме се означава стављање ван снаге, остају на својим местима две године по 

ступању на снагу новог назива, како би служиле бољој оријентацији. 

 
Члан 8. 

 

 У насељима, на раскрсницама могу се поставити ознаке за показивање правца, са 
назначеним називом улице, на основу одлуке савета дате месне заједнице. 

 Текст и изглед ознаке (њихову боју, тип и боју слова и друге садржаје) одређује Управни 

одбор Јавног предузећа, спровођењем јавног конкурса расписаног од стране Јавног предузећа.  
 

Члан 9. 

 

 Поред регионалних и магистралних путева, којима се стиже на територију општине, на 
десној страни по правцу кретања, постављају се ознаке димензија 1,5м X 2,0м са поздравним 

текстом. 

 Текст и изглед ознаке одређује Управни одбор Јавног предузећа, у складу са чланом 8 став 2 
ове Одлуке. 

 

Члан 10. 
 

 Доношењем ове Oдлуке престаје да важи Одлука о одређивању и обележавању улица, 

тргова и зграда («Службени лист општине Бачка Топола» број 2/92). 

 
Члан 11. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 015-3/2004-I  Председник 

Дана: 1. јула 2004. године Скупштине општине 
Бачка Топола  Баби Атила с.р. 
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55. 
 На основу члана 124. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 49/1999 и 

27/2001) и члана 31. и 33. тачка 5. Статута Општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 

Топола», бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 3/2004), Скупштина општине Бачка Топола, на 

седници одржаној дана 1. јула 2004. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ИЗБОР 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 Избор одборника Скупштине општине Бачка Топола врши се у изборним јединицама 

утврђеним овом Одлуком. 

 

Члан 2. 
 

 Изборне јединице за избор одборника су насељена места, више насељених места или делови 

насељених места у општини и то: 
 

РЕД. 

БР. 

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОДРУЧЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБРАЗУЈЕ ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

1. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 1. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће 
улице: 

  - Бачкопаланачка 

  - Кизур Иштвана 

  - Ана Франк 

  - Скадарска 

  - Вашингтонска 

 

 

- Чантавирски пут од 1-81 

 

2. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 2. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће 

улице: 

  - Жаки Јожеф 

  - Киш Ференца 

  - Михајла Пупина 

  - Мајевичка 

  - Жикица Јовановића Шпанца 

  - Радничка 

  - Војвођанских Бригада 

  - Барток Бела 

  - Сенћански Пут 

 
 

- Салаши-Сенћански пут 
 

3. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 3. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће 

улице: 

   Дурмиторска 

   Неретванска 

   Пролетерска 

   Васе Пелагића 

   Матије Гупца 

   Дравска 

   Београдска 

   Едварда Каредља 
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   Братства 

   Занатлијска 

   Бошка Бухе 

   Жељезничка 

   Зрињска 

   Индустријска 

   Млинска 

 

 

 Раде Кончара од бр. 109 и од 90 до краја 

 

4. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 4.  Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

   Матка Вуковића 

   Гоце Делчев 

   Варга Иштвана 

   Сремска 

   Љубљанска 

   АВНОЈ 

   Јокаи Мора 

   Сплитска 

   Народноослободилачка 

   Партизанска 

   Охридска 

   4. јула 

   Виноградска 

 
 

 Соње Маринковић 
 

5. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 5. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Хварска 

  - 9. маја 

  - Вираг Балаж 

  - Паје Јовановића 

  - 20. априла 

  - 18. октобра 

  - Салаши–Виногради 

  - Далматинска 

  - Нађ Јожефа 

  - Петра Кочића 

  - Огњена Прице 

 
 

- Тимочка 
 

6. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 6. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Турзо Михаља 

  - Гаврило Принципа 

  - Босе Миличевића 

  - Балканска 

  - Серво Михаља 

  - Кун Беле 

  - Јанка Веселиновић 

  - Стевана Сремца 

  - Чаки Лајоша 

  - Војводе Мишића 

  - Гагаринова 

  - Јо Лајоша 



Број 5. 01.07.2004. СТРАНА     OLDAL 2004.07.01  5. szám 

 

   92.  

 

 

 

  - Насерова 

  - Истарска 

  - Александра Пушкина 

   

7. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 7. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Шинковић Јожефа 

  - Северна 

  - Моша Пијаде 

  - Пере Сегединца 

  - Омладинска 

  - Лењинова од бр. 27. и  14. 

  - Раде Кончара од бр. 53-107 и од 44-88 

  - 7 јула 

 

 

- Максим Горког 

 

8. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БР.8. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Арањ Јаноша 

  - Ивана Милутиновића 

  - Пионирска 

  - Јована Микића 

  - Школска 

  - Јадранска 

  - Маршала Тита од броја 53-115 и од 44-104 

  - Ибарска 

  - Народног фронта 

  - Шумадијска 

  - Лист Ференца 

  - Вардарска 

  - Ленинова од 1-25 и 2-12 

  - Толстојева 

   

9. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ  9. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Николе Тесле 

  - 29. новембра 

  - Трг Браства-јединства 

   

10. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 10. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Моравска 

  - Вељка Влаховића 

  - Ђуро Салај 

  - Трг ослобођења 

  - Жарка Зрењанина 

  - Дожа Ђерђа 

  - Новосадска 

  - Ади Ендре 

  - Ђуре Ђаковића 

  - Светозара Милетића 

  - ЈНА 

  - Париске Комуне 

  - Његошева 

  - Народног јединства 

  - Вашариште 



Број 5. 01.07.2004. СТРАНА     OLDAL 2004.07.01  5. szám 

 

   93.  

 

 

 

11. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БР.11. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Бечејски пут 

  - Краља Милутина 

  - Марка Краљевића 

  - Цигларска 

  - Иве Андрића 

  - Источна 

  - Чањи Лајоша 

  - Кучерка Јожефа 

  - 23. Октобар 

  - Гомбош Јаноша 

  - Ловачка 

  - Дубровачка 

  - Сомборска 

  - Земунска 

  - Отона Жупанчића 

  - Етвеш Лоранта 

  - Салаши Бечејски пут 

 

12. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 12. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Тот Ференца 

  - Чепе Имре 

  - 25. мај 

  - Димитрија Туцовића 

  - Ивана Горана Ковачића 

  - Др. Хаџи Јаноша 

  - Мадач Имре 

  - Кулски пут 

  - Бранка Радичевића 

  - Енгелсова 

  - Ђуре Јакшића 

  - Пап Пала 

  - Салаши – Иђошки пут 

  - Салаши – Управа Дожа Ђерђ 

  - М. Тита 1-51 и 2-42 

  - Дечанска 

  - Блеска  

  - Цара Душана 

  - Бољаи Фаркаша 

  - Змаја Јовина 

  - Сутјеска 

   

13. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 13. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Ивана Мештровића 

  - Јосипа Мерковића 

  - Кодаљ Золтан 

  - Лазе Лазаревића 

  - Дринска 

  - Босанска 

  - Бихаћка 

  - Милана Станића 

  - Марксова 
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  - Загребачка 

  - Јована Поповића 

  - Бајшански пут 

  - Иве Лоле Рибара 

  - 8. марта 

  - Балзакова 

  - Кудељарска 

  - Јожеф Атила 

 

 

- Петери бригада 

 

14. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 14. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Дунавска 

  - Раде Кончара од 1-51 и 2-42 

  - Борачка 

  - 1. маја 

   

15. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 15. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Староморавички пут 

  - Владимира Назора 

  - Црвена звезда 

  - Ивана Цанкара 

  - Прешернова 

  - Јосипа Краша 

  - Задружна 

  - Саве Ковачевића 

  - Петефи Шандора 

  - Радних бригада 

  - Личка 

  - Косовска 

  - Ивана Мажуранића 

  - Дудова 

  - Војвођанска 

  - Банатска 

 

 

- Петра Драпшина 

 

16. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БР. 16. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Купрешка 

  - Барањска 

  - Људевит Посавског 

  - Бачка  

  - Козарачка 

  - Радничка 

  - Владимира Бакарића 

  - Републичка 

  - Мариборска 

  - Триглавска 

 
 

- Болманска 
 

17. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 17. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Бориса Кидрича 

  - Кошут Лајоша 

  - Георги Димитрова 
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  - Народног устанка 

  - Херој Пинки 

  - Сарајевска 

 
 

- Танчић Михаља 
 

18. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 18. Део насељеног места Бачка Топола, који обухвата следеће улице: 

  - Генерала Маркоса 

  - Стевана Јовановића 

  - Вука Караџића 

  - Светозара Марковића 

  - Кривајска 

  - Угљеша Мојца 

  - Нушићева 

  - Фрушкогорска 

  - Спортска 

  - Маршала Тита од бр. 117 и 106 до краја 

  - Плитвичка 

  - Безданска 

 

 

- Варга Ђула 

 

19. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 19. Насељено место Мићуново и Зобнатица 

 

20. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 20. Део насељеног места Бајша, који обухвата следеће улице: 

  - Тополски пут 

  - Млински трг 

  - Калварија 

  - Блатна 

  - Парлаг 

  - Закина 

  - 1. маја 

  - Мошорин 

  - Трг ослобођења 

  - Маршала Тита 

  - Зелена 

  - Штефаникова 

  - Словачка 

  - Граничарска 

  - Виноградска 

  - Нови Виногради 

 
 

- Путрија 
 

21. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БР.21. Део насељеног места Бајша, који обухвата следеће улице: 

  - Сивачки пут 

  - Моравички пут 

  - Водна 

  - Српска 

  - Школска 

  - Дудара I-II 

  - Братства-јединства 

  - Војвођанска 

  - Пољска 

  - Кратка 
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  - Петефи Шандора 

  - Пролетерска 

  - Укрсна 

  - Мала 

  - Нова 

  - Забашта 

  - Републичка 

  - Крајна 

  - Партизанска 

 

 

- Салаши 

 

22. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 22. Насељено место Панонија и Средњи Салаш 

   

23. ИЗБОРНА  ЈЕДИНИЦА БРОЈ 23. Насељено место Горња Рогатица 

   

24. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 24. Насељено место Криваја 

   

25. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 25. Насељено место Томиславци и Бачки Соколац 

   

26. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 26. Део насељеног места Гунарош, који обухвата следеће улице: 

  - 18. Октобар 

  - Болманска 

  - Цигланска 

  - Едварда Кардеља 

  - Дожа Ђерђа 

  - Кошут Лајоша 

  - Ловачка 

  - Маршала Тита 

  - Уставска 

  - Ади Ендре  

  - Петефи Шандора 

   

27. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 27. Насељено место Оборњача, Богарош, Багремово и део 

насељеног места Гунарош, који обухвата следеће улице: 

  - 25. маја 

  - Ибарска 

  - ЈНА 

  - Кривајска 

  - Мађарска 

  - Омладинска 

  - Пионирска 

  - Чепе Имре 

  - Салаши 

   

28. ИЗБОРНА  ЈЕДИНИЦА БРОЈ 28. Насељено место Победа, Кавило и Светићево 

   

29. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 29. Насељено место Његошево 

   

30. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 30. Део насељеног места Пачир, који обухвата следеће улице: 

  - Железничка 

  - Равна 

  - Словеначка 
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  - Кратка 

  - Староморавичка 

  - Бориса Кидрича 

  - Петефи бригаде 

  - Ленинова од бр. 1-17 и 2-22 

  - Барањска 

  - Болманска 

  - Јадранска 

  - Партизанска 

  - Хрватска 

  - Бајска 

  - Споредна 

  - Дожа Ђерђ 

  - Спортска 

  - Дунавска 

  - Светозара Марковића 

  - Батинска 

  - Радничка 

  - Чонопљанска 

  - Српска 

  - Козарачка 

  - Уска 

  - Трг Републике 

  - Алекса Шантића 

  - Земљорадничка 

  - Фрушкогорска 

  - Гробљанска 

   

31. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 31. Део насељеног места Пачир, који обухвата следеће улице: 

  - Таковска 

  - Бранка Радичевића 

  - Кордунска 

  - Бакарска 

  - Савска 

  - Змај Јовина 

  - Трг Ослобођења 

  - Ђуре Јакшића 

  - Вука Караџића 

  - Косовска 

  - Војвођанска 

  - Сремска 

  - Јована Микића 

  - Буњевачка 

  - Светозара Милетића 

  - Пролетерска 

  - Крајна 

  - Његошева 

  - Бајмочки пут 

  - Суботички пут 

  - Ленинова од бр. 19. и 24. до краја 

  - Зидана 
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  - Висока 

  - Иве Лоле Рибара 

  - Лазе Костића 

  - Сељачка 

  - Бачка 

  - Виноградска 

  - Трг Маршала Тита  

  - Пољска 

   

32. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 32. Део насељеног места Пачир, који обухвата следеће улице: 

  - Млинска 

  - Школска 

  - Јо Лајоша 

  - Братства-јединства 

  - Зелена 

  - Мађарска 

  - Јожеф Атиле 

  - Масарикова 

  - Курјачки дол 

  - Београдска 

  - Блатна 

  - Сомборска 

  - Панонска 

  - Макаи 

  - Пап Пала 

  - Јоше  Томића 

  - Мала 

  - Висоравна 

  - Хладна 

  - Путрија 

  - Сенћанска 

  - Банатска 

  - Салаши 
 

33. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 33. Део насељеног места Стара Моравица, који обухвата следеће 

улице: 

  - Сабо Даниел 

  - Јожеф Атила 

  - Пердо велђ 

  - ЈНА 

  - Братства-јединства 

  - Јоргованска 

  - Поштанска 

  - Пачирски пут  

  - Драгић Иштвана 

  - Жак 

  - Парк 

  - Диле 

  - Дудара 
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34. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 34. Део насељеног места Стара Моравица, који обухвата следеће улице: 

  - Бориса Кидрича 

  - Мештеркез 

  - Суботички пут 

  - Пап Даниел 

  - Серво Михаља 

  - Маркс 

  - Уставска 

  - Киш Ференца 

  - Пионирска 

  - Тополски пут 

  - Источна 

  - Пап Пала 

   

35. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 35. Део насељеног места Стара Моравица, који обухвата следеће улице: 

  - Ослобођења 

  - Чаки Лајоша 

  - Новосадска 

  - Иве Лоле Рибара 

  - 1. маја 

  - Републичка 

  - 8. марта 

  - Мађарска 

  - Пролетерска 

  - 18. октобар 

  - 29. новембар 

  - Летња 

  - Победа 

  - Никола Тесла 

  - Лењинова 

  - Салаши 

   

36. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 36. Део насељеног места Стара Моравица, који обухвата следеће улице: 

  - Ади Ендре 

  - Кудељарска 

  - Арањ Јаноша 

  - Шољакез 

  - Онгаи Велђ 

  - Омладинска 

  - Бајшански пут 

  - Орашкез 

  - Војвођанска 

  - Београдска 

   

37. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 37. Део насељеног места Стара Моравица, који обухвата следеће улице: 

  - Школска 

  - Кратка 

  - Борачка 

  - Бригадска 

  - Жељезничка 

  - Маршала Тита 
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  - Сиромашно насеље 

  - Болманска 

  - Арок 

  - Велђ 

  - Нова 

  - Западна 

  - Кебања 

  - Жаки Јожефа 

 

38. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 38. Део насељеног места Стара Моравица, који обухвата следеће улице: 

  - Ковач Ђула 

  - Народног фронта 

  - Петефи Шандора 

  - Ђепсел 

  - Гробљанска 

  - Виноградска 

  - Партизанска 

  - Домб 

  - Мала 

  - Ударничка 

  - Дунавска 

  - Дожа Ђерђа 

  - Напредак 

   

39. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 39.  Део насељеног места Ново Орахово, који обухвата следеће улице: 

  - 7. јула 

  - Ади Ендре 

  - Едвард Кардеља 

  - Кодаљ Золтана 

  - Кошут Лајоша 

  - Моша Пијаде 

  - Петефи Шандора 

  - Салаши 

  - Торњошки пут од броја 1-44 

  - Владимира Назора 

  - 18. октобар 

  - 1. маја 

  - Народног фронта 

  - Парк 

   

40. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 40. Део насељеног места Ново Орахово, који обухвата следеће улице: 

  - Торњошки пут од броја 45. и 46. до краја 

  - 13. маја 

  - Бориса Кидрича 

  - Братства-јединства 

  - ЈНА 

  - Лењинова 

  - Матија Гупца 

  - Ослободилачка 

   

41. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА БРОЈ 41. Насељено место Карађорђево и Мали Београд 
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Члан 3. 
 

У свакој изборној јединици бира се један одборник. 

 

Члан 4. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о изборним јединицама за 

избор одборника Скупштине општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», бр. 1/2000). 
Члан 5. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 013-36/2004-I Председник 

Дана: 1.07.2004. године Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

56. 

 
На основу члана 5. Одлуке о оснивању признања "Про урбе" ("Сл. лист општине Б.Топола" 

број 10/2001) и члана 33. Статута општине Б.Топола ("Сл. лист општине Бачка Топоола" број 

6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 i 3/2004), Скупштина општине Б.Топола, на седници одржаној дана 
1. јула  2004. године доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ПРО УРБЕ" У 2004. ГОДИНИ 

 

I 
 

 Додељује се признање "Про урбе" у 2004. години следећим физичким и правним лицима: 

 1. Српском културном центру «Вук Стефановић Караџић» из Бачке Тополе и Мађарском 
културном центру «Кодаљ Золтан» из Бачке Тополе 

 2.  Одреду извиђача «Петефи Шандор» из Бачке Тополе 

 3. Ринд Иштвану фотографу из Бачке Тополе. 
 

II 

 

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

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 17-2/2004 Председник 

Дана:  1.07. 2004. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
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57. 
 

 На основу члана 15. Закона о средствима у својини Републике Србије (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97) и члана 33. Статута општине Бачка Топола 

(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 2/2004) Скупштина 
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 1. јула 2004. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ И УПРАВЉАЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о организовању располагања и управљању непокретностима у државној својини 
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 5/97) у члану 15. додаје се нов став 2. који гласи: 

 ''Непокретности се могу давати у закуп најдуже до 20 година.'' 

 
Члан 2. 

 

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

Бачка Топола''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 404-18/2004-I Председник  

Дана: 1.07.2004. године Скупштине општине  

БАЧКА ТОПОЛА  Баби Атила с.р., 
 

 

58. 

 
На основу члана 30, 79 и 86 Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 

бр.9/2002 и 33 /2004) и члана 33.Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола» бр.6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, и 3/2004) Скупштина општине Бачка Топола на 
седници одржаној дана 1. јула 2004. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 
Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама («Службени лист општине Бачка Топола» број 
5/2003) у члану 5 после става један додаје се став два који гласи : 

 «Плаћања локалне комуналне таксе  за коришћење права, предмета и услуга ослобађају се 

политичке странке, друштвене организације, удружења грађана, хуманитарне организације, 

културно уметничка друштва и спортска удружења и клубови.» 
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Члан 2. 
 

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

Бачка Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 434-49/2004-I Председник 
Дана: 1.07.2004. године Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р. 

 
59.  
 

 На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије», број 9/2002 и 33/2004) и члана 33. тачка 27. Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 3/2004) Скупштина општине 
Бачка Топола на седници одржаној дана 1. јула 2004. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА У  БАЧКОЈ ТОПОЛИ 
 

I 
 

 Утврђује се промена назива улица у Бачкој  Тополи и то : 

 1. улица која је до сада имала назив БОРИС КИДРИЧ називаће се ШИРОКА.  

2. улица која је до сада имала назив РАДЕ КОНЧАР називаће се ГЛАВНА.  
3. улица која је до сада имала назив НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКА називаће се МАТИЈЕ 

КОРВИНА. 

 4. улица која је до сада имала назив НАЂ ЈОЖЕФ називаће се СВЕТИ СТEФАН.  

5. улица која је до сада имала назив ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА називаће се ТРГ ДР. 
ЗОРАН ЂИНЂИЋ. 

 6. улица која је до сада имала назив МОША ПИЈАДЕ називаће се СВЕТОСАВСКА 

 7. улица која је до сада имала назив ЂУРО ЂАКОВИЋ називаће се РУЖА. 
 8. улица која је до сада имала назив ЖАРКО ЗРЕЊАНИН називаће се ЉИЉАНА.  

9. улица која је до сада имала назив ОГЊЕН ПРИЦА називаће се КОСАЧКА.  

10. улица која је до сада имала назив ПАП ПАЛ називаће се КАРПАТСКА. 

 11. улица која је до сада имала назив 29 НОВЕМБАР називаће се ВИДОВДАНСКА.  
 12. улица која је до сада имала назив ГЕОРГИ ДИМИТРОВ називаће се ДР. АЛЕКСАНДАР 

ШИЈАЧИЋ. 

 13. улица која се до сада имала назив ГЕНЕРАЛ МАРКОС називаће се ФЕРЕНЦ ДЕАК. 
 14. улица која је до сада имала назив ПЕТАР ДРАПШИН називаће се II РАКОЦИ ФЕРЕНЦ. 

 15. улица која је до сада имала назив АВНОЈ називаће се КРАТКА. 

 16. улица која је до сада имала назив 20 АПРИЛ називаће се ФЕРЕНЦ ФЕХЕР.  
17. улица која је до сада имала назив 18. ОКТОБАР називаће се ШЕБОЈ. 

 18. улица која је до сада имала назив ДР. ВЛАДИМИР БАКАРИЋ називаће се ЛЕПА.  

 19. улица која је до сада имала назив ЂУРО САЛАЈ називаће се СТЕФАН НЕМАЊА. 

 20. улица која је до сада имала назив 25 МАЈ називаће се ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА. 21. 
улица која је до сада имала назив 23. ОКТОБАР називаће се ШТИТ. 

 22. улица која је до сада имала назив ЈНА називаће се ИШТВАН АНДРЕ. 

 23. улица која је до сада имала назив МИЛАН СТАНИЋ називаће се ЧИЗОВСКИ ФЕРЕНЦ. 
 24. улица која је до сада имала назив ДР ХАЏИ ЈАНОШ називаће се ТРГ ДР ЈАНОШ 

ХАЏИ. 

 25. улица која је до сада имала назив МАТКО ВУКОВИЋ називаће се ХАЈДУК ВЕЉКО. 
 26. улица која је до сада имала назив ВАРГА ЂУЛА називаће се ЛАСТА. 

 27. улица која је до сада имала назив 4. ЈУЛ називаће се АТИЛА. 

 28. улица која је до сада имала назив ПИОНИРСКА називаће се ЈОЖЕФ АЧ. 

 29. улица која је до сада имала назив ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА називаће се ТРГ СВЕТОГ 
ИЛИЈЕ. 
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 30. улица која је до сада имала назив НАРОДНОГ УСТАНКА називаће се СТРМА. 
31. улица која је до сада имала назив НАРОДНОГ ФРОНТА називаће се ЦВЕТНА.  

32. улица која је до сада имала назив НАРОДНОГ ЈЕДИНСТВА називаће се JОРГОВАНА.  
 

II 

 

 Правна лица дужна су да ускладе своја општа акта са овим Решењем у року од 2 (две) 

године од дана ступања на снагу овог Решења. 
 Грађани ће своју личну документацију ускладити са овим Решењем континуирано приликом 

замене своје личне документације.  
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола'', а примењиваће се даном добијања сагласности од стране Министарства надлежног 

за послове локалне самоуправе. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  Председник 
Број: 015-2/2004 Скупштине општине 

Дана: 1.07.2004. године Баби Атила с.р. 

Бачка Топола 

 
60. 
 

 На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије», број 9/2002 и 33/2004) и члана 33. тачка 27. Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 3/2004) Скупштина општине 
бачка Топола на седници одржаној дана 1. јула 2004. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА  У  СТАРОЈ МОРАВИЦИ 
 

I 
  

 Утврђује се промена назива улица у насељеном месту Стара Моравица у општини Бачка 

Топола и то : 

 1. улица која је до сада имала назив ВОЈВОЂАНСКА називаће се АРПАД. 
 2. улица која је до сада имала назив СЕРВО МИХАЉ називаће се ТЕЛЕФОНСКА. 3. улица 

која је до сада имала назив НАПРЕДАК називаће се КАРЦАГ. 

 4. улица која је до сада имала назив ПУТРИЈА називаће се НОВИ РЕД.  
 

II 
 

 Правна лица дужна су да ускладе своја општа акта са овим Решењем у року од 2 (две) 

године од дана ступања на снагу овог Решења. 

 Грађани ће своју личну документацију ускладити са овим Решењем континуирано приликом 

замене своје личне документације.  
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола'', а примењиваће се даном добијања сагласности од стране Министарства надлежног 

за послове локалне самоуправе. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 015-1/2004-I Председник 

Дана: 1.07.2004. године Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
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61. 
 

На основу одредаба члана 3. и 19. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", 

број 37/88) и одредби Правилника о спровођења посебних мера заштите од пожара у пољопривреди 

("Службени гласник СРС", број 27/84),  одредаба члана 33. Статута општине Бачка Топола 
("Службени лист општине Бачка Топола", број 6/2002, 10/2002 ,12/2002 и 3/2004)  Скупштина 

општине Бачка Топола  на седници одржаној дана 1. јула 2004. године донео је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ЖЕТВЕНИХ РАДОВА, 

КАО И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ВРЕМЕ ЖЕТВЕ СТРНИХ УСЕВА  

РОДА 2004 .ГОДИНЕ  
 

I 
 

 Ради координације жетвених радова као и заштите стрних усева од пожара у 

пољопривредним предузећима, земљорадничким задругама на територији општине Бачка Топола 
образује се Општински штаб за координацију жетвених радова, као и заштиту од пожара у време 

жетве стрних усева рода 2004. године. (у даљем тексту: Штаб). 

 

II 
 

 За чланове штаба именују се: 

1. Самарџић Љубомир СУП Суботица  за председника 
2. Вукосављевић Живојин, Завод за унапређење пољопривреде за члана 

3. Траживук Сава, СУП Суботица за члана 

4. Божанић Милан, ПП “Криваја” за члана 
5.  Рудовић Велиша, ПП “Победа” за члана 

6.  Остојић Бошко, ПТК “Панонија” за члана 

7. Раичевић Андрија, ДД “Зобнатица” за члана 

8. Куруц Тибор, ПИК “Моравица”, за члана 
9. Шомођи Шандор, ЗЗ “Моравица”, за члана 

10.  Долмагић Муса, ДД”Орахово” за члана 

11. Каћански Милорад, ПП “Бајша” за члана 
12. Саша Јањић, ДД “Дожа Ђерђ” за члана 

13.  Иванишевић Милан  , ДД “Житко” за члана 

14. Булатовић Радомир, ДДОР “Нови Сад” за члана 
15. Петковић Милимир, ПП “Његошево” за члана 

16. Баби Лајош, ЗЗ “Бачка” за члана 

17. Човић Дане, ДД “Агробачка” за члана 

18. Вучковић Слободан, Општинска управа за члана. 
 

III 

 
 Задатак и дужности Штаба  су следеће: 

 - да организује и координира жетвене радове на територији општине Бачка Топола,  

 - да прикупља податке о жетвеним површинама, 

 - да сагледава укупне смештајне капацитете на територији општине, 
 - да организује спровођење прописаних мера заштите од пожара , 

- да одреди и друге мере заштите за подручје Општине ако сматра да прописане мере нису 

довољне, 
- да донесе План заштите од пожара за време сазревања и жетве стрних усева, 

- да организује стално дежурство у ватрогасним јединицама, 
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- да организује осматрачку службу на за то погодним местима, 
- да организује пољочуварску службу на подручјима где се сматра да исту треба 

организовати, 

- да организује службу везе и обавештења, 

- да организује контролу спровођења прописаних и  наложених мера заштите од пожара, 
- да након завршетка жетвених радова изврши анализу рада Штаба успешности  спровођења 

превентивних мера и уочених пропуста у раду. 

 
IV 

 

Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу Општине Бачка Топола". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  02-26/2004-IV Председник 
Дана:  1.07.2004. године Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 
62.  

 

 На основу члана 130. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 49/1999 и 

27/2001), члана 14. став 1. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС», бр. 33/2002) и члана 33. 
тачка 28. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 

12/2002, 4/2003 и 3/2004), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 1. јула 2004. 

год. доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
 

I 
 

 У Решењу о именовању председника, секретара и чланова Општинске изборне комисије у 

сталном саставу и њихових заменика («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 1/2004) у тачци 

I после редног броја 6. додају се редни бројеви 7. и 8. који гласе: 
 «7. ФЕКЕТЕ ИЛДИКО, дипл. ек.  - за члана 

                   ЧАБАИ ВАЛЕРИА, дипл. ек. - за заменика члана 
 

  8. БОЖАНА КЉАКИЋ, дипл.правник  - за члана 

                   БИЉАНА СЕКУЛИЋ, дипл.правник - за заменика члана». 

  

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-28/2004-I Председник 
Дана: 1.07.2004. године Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
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63. 
 

 На основу члана 34 Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» 

број 47/2003) и члана 33 Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» 

број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 3/2004) Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана  1. јула  2004. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ, ИЗРАДЕ И СПРОВОЂЕЊА УРБАНИСТИЧКИХ 

ПЛАНОВА И ДАВАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА О ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 

I 
 

 У Решењу о именовању комисије за пружање стручне помоћи за обављање послова у 

поступку израде просторног плана општине, израде и спровођења урбанистичких планова и давања 
стручног мишљења о идејним пројектима («Службени лист општине Бачка Топола» број 4/2003 и 

8/2003) у тачки II тачка 3. мења се и гласи : 

 3. Кишкарољ Золтан  дипл.инж. архитектуре - за члана 

 
II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-29/2004-I Председник 

Дана: 1.07.2004. године Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
                                                                                                                        

64.  

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 47/2003) члана 
1. Одлуке о поверавању доношења Одлуке о изради плана детаљне регулације ОМВ станице за 

снабдевање горивом и продајним комплексом БТ-01 Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка 

Топола'', број 8/2003) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка Топола'', 
број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана  8.06.2004. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗРАДИ ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ОМВ СТАНИЦЕ ЗА 

СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ И ПРОДАЈНИМ КОМПЛЕКСОМ БТ-01 БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Допуне Плана детаљне регулације ОМВ станице за снабдевање горивом 
и продајним комплексом БТ-01 Бачка Топола (у даљем тексту: Допуна Плана детаљне регулације) 

(«Службени лист општине Бачка Топола», бр. 1/2004) у складу са Просторним планом подручја 

инфраструктуре коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд («Службени гласник РС», бр. 69/03). 
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Члан 2. 
 

 Границом обухвата  Плана детаљне регулације, обухваћен је простор јавног земљишта који 

се налазе у инфраструктурном коридору аутопута, на коме се налази изграђени паркинг са 

прикључком на десну коловозну траку аутопута к.п. 4711/2,  регионални пут Р-108 к.п. 4311/3; 4935; 
4731; 4927; 4919; 4910 и 7311 као и делови атарских путева на кп. бр. 4915/1; 4915/2; 4915/3; 4925 и, 

4926 к.о. Бачка Топола. Границом обухвата је обухваћено такође и остало грађевинско земљиште и 

то к.п. бр.: 3118; 3117; 3116; 3115; 3114; 3113; 3112/; 3111/1; 3110/1; 3109; 3108/2 и 3108/3 (парцеле 
преко којих је планиран прикључак за струју) и кп. бр. 3018/1 и 3018/2 (на којима се граде 

планирани садржаји) к.о. Бачка Топола. 

Члан 3. 
 

 Рок за израду Допуне Плана детаљне регулације је најдуже 30 радних дана од дана 

доношења Одлуке о изради Допуне Плана детаљне регулације. 
 

Члан 4. 

 

 Израда Допуне Плана детаљне регулације се поверава Јавном предузећу завод  за 
урбанизам, изградњу и уређивање општине Суботица. 

 

Члан 5. 

 

 Средства за израду допуне Плана детаљне регулације у укупном износу од 237.600,00 

динара обезбеђује ОМВ Југославија д.о.о. Београд. 
  

Члан 6. 

 
 Саставни део ове Одлуке је Програм за израду Допуне Плана детаљне регулације комплекса 

бензинске станице уз одмориште «Бачка Топола» на стационажи км 53+750 аутопута Е-75, 

Суботица-Београд. 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола'', а примењиваће се даном доношења. 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР 

СKУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 
Број: 350-7/04-I Извршног одбора 

Дана: 8.06.2004. Мр. Сомбати Золтан 

Бачка Топола 
 

 

65. 

 
 На основу члана 65. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола», број 7/2001) и члана 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Б. Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 6/93, 3/97, 5/2000) Извршни одбор Скупштине 
општине Б. Топола на својој 13. седници одржаној дана 24.06.2004. године донео је 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О ДОТАЦИЈИ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 

ТОПОЛА 
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I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником уређује се начин и поступак доделе средстава буџета општине Бачка 
Топола намењених за делатност удружења грађана и услови остваривања права на дотацију. 

 

Члан 2. 
 

 Корисници средстава из члана 1. овог Правилника могу бити удружења грађана под условом 

 - да су регистрована код надлежног државног органа, 
 - да имају седиште на територији општине Б. Топола, 

 - да имају уговор о отварању и вођењу рачуна правним лицима. 

 

Члан 3. 
 Средства за дотацију обезбеђују се на основу финансијског плана Општине из буџета 

Општине Б. Топола. 

 Распоред средстава врши се једном годишње. 
 О извршеној расподели корисници се обавештавају  до краја јануара текуће године. 

 

 

Члан 4. 
 

 Висину дотације за сваку годину утврђује посебна комисија коју именује Извршни одбор 

Скупштине општине. 
 Комисија се састоји од 3 члана Извршног одбора Скупштине општине и 4 члана из реда 

представника удружења грађана. 

 Мандат чланова Комисије је  2 године. 
 Висина дотације се одређује бодовањем, које врши горе назначена комисија на основу 

извештаја и програма рада удружења грађана. 

 

Члан 5. 
 

 Право на дотацију остварује се на захтев корисника права, који се подноси  Извршном 

одбору Скупштине општине до 31. октобра, ради остваривања права на дотацију у следећој години
 Уз захтев се прилаже: 

 - решење државног органа о регистрацији друштва, 

 - извештај о раду за претходну годину, 
 - план рада за годину за који се подноси захтев за остваривање права на дотацију. 

 

Члан 6. 

 
 Параметри који се бодују приликом утврђивања висине дотације која припада одређеном 

кориснику су: 

 
 

1. Друштвени значај удружења, 

2. Број активних чланова, 

3. Број омладинаца међу активним члановима, 
4. Програм рада удружења, 

5. Број годишњих акција, 

6. Рад са омладином,  
7. Постигнути резултати друштва. 
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II ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 7. 
 

 Друштвени значај појединог удружења, комисија оцењује на основу постигнутих резултата,  

хуманитарних акција и циљева друштва, са бодом до 10. 

 
III БРОЈ АКТИВНИХ ЧЛАНОВА 

 

Члан 8. 
 

 Под бројем активних чланова подразумева се укупан број учлањених физичких лица, која су 

активно учествовала у раду друштва у години за који се подноси извештај. Укупан број бодова који 
се остварује на број активних чланова  добија се множењем укупног броја чланова корисника са 

бројем 0,3.  

 

IV ПРОГРАМ РАДА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 9. 

 
 Корисник права треба да поднесе детаљно израђен програм рада за годину за коју се тражи 

дотација. 

 Програм се вреднује на основу општеприхваћених вредносних мерила у јавности са бодом 
до 10. 

 

V БРОЈ ГОДИШЊИХ АКЦИЈА 

 
Члан 10. 

 

 Приликом оцењивања броја годишњих акција удружења, узима се у обзир и масовност тих 
акција односно број чланова удружења која су учествовала на акцији, као и утицај тих акција на 

јавно мнење. 

 Могући број бодова за овај параметар  je до 10. 
 

VI РАД СА ОМЛАДИНОМ 

 
Члан 11. 

 

 Приликом одмеравања горе наведеног параметра (услова), узима се у обзир број активних 
чланова млађих од 30 година. 

 Могући број бодова је до 10. 

 

VII ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Члан 12. 
 

 Постигнуте резултате комисија оцењује на основу дипломе, друштвеног признања, видљиве 

последице акција удружења или хуманитарне и сличне предности које су људи остварили 
захваљујући делатности удружења грађана. 

 Могући број бодова је до 10. 

 
Члан 13. 

 

 Висина дотације одређеног корисника се одређује множењем укупног броја бодова који је 

остварен на основу параметара, из члана 6. овог  Правилника са вредношћу бода. 
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Вредност бода се одређује дељењем укупно обезбеђених средстава са збиром бодова који су 
остварили сви корисници средстава на основу параметара наведених у члану 6. овог Правилника. 

 

Члан 14. 

 
 Одлука Комисије о висини дотације удружењима грађана се доставља Извршном одбору 

Скупштине општине Бачка Топола ради давања сагласности. 

 По давању сагласности од стране Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола 
одлука о висини дотације се упућује Општинској управи – Оделењу за друштвене делатности, 

општу управу, опште послове и правну помоћ за извршење. 

 
Члан 15. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Бачка Топола», а примењује се од 1.07.2004. године. 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 110-21/2004-I Извршног одбора 

Дана: 24.06.2004. Мр. Сомбати Золтан 

Бачка Топола 
 

 

66. 
 

На основу чл. 25. Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл. лист општине Б.Топола'', бр. 

2/2003) и чл. 13. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Б.Топола (''Сл. лист општине 
Б.Топола'', број 8/92, 6/93, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Б.Топола на седници 

одржаној дана 19.05.2004. године донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ДАВАЊА У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

I 
 

 Образује се Комисија за јавно надметање давања у закуп грађевинског земљишта (у даљем 

тексту: Комисија). 
 

II 

 
 У Комисију се именују: 

1. Балањи Јанош – за председника 

2. Седлар Петер – за заменика председника 
3. Ковач Тибор – за члана 

4. Фењвеши Аница – за заменика члана 

5. Миклош Корнелија – за члана 

6. Барат Анико – за заменика члана. 
 

III 
 

 Комисија спроводи поступак јавног надметања и поступак прикупљања понуда јавним 

огласом давања у закуп грађевинског земљишта у складу са Законом и Одлуком о грађевинском 

земљишту. 
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Административне и стручне послове за Комисију обавља стручна служба ЈП за грађевинско 

земљиште. 
 

IV 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР Председник 
Број: 02-23/2004 Извршног одбора 

Дана: 19.05.2004. год. Мр Сомбати Золтан с.р.,  

Бачка Топола 
 

67. 

 

На основу члана 12.Одлуке о извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола 
(“Службени лист општине Бачка Топола” број: 8/92,3/97 и 5/2000) и члана 52.Уредбе о решавању 

стамбених потреба изабраних,постављених и запослених лица код корисника средстава у државној 

својини (“Службени гласник РС” број: 41/2002) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНОГ СТАНА 

 
I 

 

Одређује се да је стан у Бачкој Тополи Бајшански пут бр.21., уписан у листу непокретности 

бр 4701 под парцелним бројем 6813 к.о. Бачка Топола- град (површине51м
2
), који се налази у 

саставу пословне зграде – архиве Општинске управе Бачка Топола, службени стан. 

II 

 
 Коришћење службеног стана из  тачке I овог Решења везано је за вршење послова и задатака 

старања и одржавања пословног објекта – зграде архиве, као и дворишта који су целина са 

службеним станом . 

 
III 

 

Службени стан из тачке I овог Решења могу да користе лица, која су у радном односу у 
Општинској управи Бачка Топола привремено, док врше послове и задатке, утврђене у тачки II овог 

Решења . 

 
IV 

 

Службени стан из тачке I овог Решења даје се на коришћење путем Огласа у складу са 

одредбама Правилника о ближем утврђивању услова за решавање стамбених потреба изабраних, 
постављених и запослених лица у органима општине Бачка Топола и у Општинској управи Бачка 

Топола. 

V 
 

Услови и начин коришћења службеног стана ближе се уређују уговором, закљученим 

између Општинске управе  и  корисника стана. 
 

 

 



Број 5. 01.07.2004. СТРАНА     OLDAL 2004.07.01  5. szám 

 

   113.  

 

 

 

VI 
 

 Ово Решење објављује се у “Службеном листу општине Бачка Топола”. 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 360-6/2004 Председник 
Дана: 01.06.2004. Извршног одбора 

Бачка Топола Мр. Сомбати Золтан с.р.,  

 
 

 

68. 

 
На основу члана 5. став 3. Закона о избеглицама («Службени гласник Републике Србије», 

број 18/92), члана 3. Уредбе о збрињавању избеглица («Службени гласник Републике Србије», број 

20/92, 70/93, 105/93, 8/94 и 22/94) као и чл. 10. Пословника о раду Извршног одбора Скупштине 
општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола, број 1/95 и 4/95), Извршни одбор 

је на 12. седници од 1. јуна 2004. године донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА  О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ  

ИЗБЕГЛИЦА,  ПРОГНАНИХ ЛИЦА И ИНТЕРНО  

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

 

I 
 

 У Решењу о образовању Општински штаба за збрињавање избеглица, прогнаних лица и 

интерно расељених  лица («Службени лист општине Бачка Топола», број 2/2001) под редним бројем 

1. уместо:  
 

«Дудаш Александар, председник ИО за председника» треба да стоји: 

«Мр. Сомбати Золтан, председник ИО за председника» и под редним бројем 4. уместо: 
«Вучић Милут», повереник Комесаријата за избеглице – за члана» треба да стоји: 

«Холовић Габор, повереник Комесаријата за избеглице – за члана». 
 

 

II 
 

 Oво Решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: 02-27/2004-I Предсендик 
Дана: 1. јула 2004. године Извршног одбора 

Baчка Топола Мр. Сомбати Золтан с.р., 
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69. 
 

 На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Службени гласник РС» број 25/2000) члана 14.  Одлуке о оснивању Јавног 
информативног предузећа ''Бачка Топола'' у Бачкој Тополи («Службени лист општине Бачка 

Топола» број 10/2001, 6/2002 и 10/2002) и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 2/2004) Извршни одбор 
Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 15. јуна 2004. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГА  ЈАВНОГ 

ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БАЧКА ТОПОЛА'' У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 
 

I. 
 

 Даје се сагласност на цене услуга новинско-издавачке делатности, рекламе и економске 
пропаганде и услуга рекламе и пропаганде на кабловској телевизији и радију  и то: 
 

1. НОВИНСKО – ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  
а) ПРВА СТРАНА-маркица 6 x 4,82 цм 1.200,00 динара +пп   

б) ЗАДЊА СТРАНА-маркица 6 x 4,82 цм 800,00 динара +пп 

в) УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ: 
1/1стране 8.250,00 динара +пп 

1/2 стране 4.800,00 динара +пп 

1/4 стране 2.700,00 динара +пп 
1/8 стране 1.500,00 динара +пп 

1/16 стране 900,00 динара +пп 

1/32 стране 525,00 динара +пп 

г) ИН МЕМОРИАМ 350,00 динара +пп 
 

2. УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ НА КАБЛОВСКОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ 
а) НЕДЕЉНИ ОГЛАС УЗ СЛИКУ 1.000,00 динара +пп 

б) МАЛИ ОГЛАС 20 ПУТА ДНЕВНО 100,00 динара +пп 

в) ТЕКСТУАЛНИ ПОЗДРАВИ,ТОКОМ 3 ДАНА 100,00 динара +пп 

г) ПОЗДРАВИ УЗ СЛИКУ,ТОКОМ 3 ДАНА 150,00 динара +пп  
д) ИН МЕМОРИАМ 100,00 динара +пп 

ђ) ИЗРАДА СПОТА 3.500,00 динара +пп 
 

3. УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ НА РАДИЈУ 

а) РЕКЛАМА ДО 25 СЕКУНДИ ДНЕВНО 1+1 ЕМИТОВАЊЕ НА  

СРПСКОМ И МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ЈЕДНУ НЕДЕЉУ 1.200,00 динара +пп  
б) РЕПОРТЕРСКО ЈАВЉАЊЕ (ДО 3 МИНУТА) 900,00 динара +пп 

в) МУЗИЧКА ЖЕЉА 100,00 динара +пп 

г) МАЛИ ОГЛАС ДО 15 РЕЧИ (2 ЈЕЗИКА – 1 ДАН) 50,00 динара +пп 
 

Код уговора на годину дана за било који медиј одобрава се попуст. 

 

II. 
 

 Ово решење се примењује од 15.06.2004. године и објавиће се у «Службеном листу општине 

Бачка Топола». 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 38-4/2004 Председник 
Дана: 15.06.2004. Извршног одбора 

Бачка Топола Мр Сомбати Золтан с.р., 
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70. 
На основу члана 8. став 2 Одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта («Службени лист општине Бачка Топола» број 12/2003) и члана 13.Одлуке 

о Извршном одбору («Службени лист општине Бачка Топола» број 8/92, 3/97 и 5/2000) Извршни 

одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 24.06. 2004. године , доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКАТ ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 
 

I 
 

 Одређује се посебни коефицијент корекције од 0,00 односно ослобађа се од плаћања 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Бачка Топола  « САТ–ТРАКТ 
« предузеће које врши увођење кабловског интернета и ТВ система  из Бачке Тополе, као делатност 

од посебног интереса за развој општине. 
 

II 
 

 Овај закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
Број :  418-3/2004-I                                                                           Председник 

Дана: 24.06.2004.год.                                                                 Извршног одбора 

Бачка Топола                                                                           Мр.  Сомбати Золтан с.р., 

 
71. 

 

На основу члана 13 Одлуке о Извршном одбору («Службени лист општине Бачка Топола» 
број 8/92, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној 

дана  24.06. 2004. године донео је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О  СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ОТКУПУ 

ЗЕМЉИШТА И УТВРЂИВАЊУ ОТКУПНЕ ЦЕНЕ У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

I 
 

 Ставља се ван снаге Закључак о приступању откупу земљишта и утврђивању 

откупне цене у циљу изградње индустријских објеката («Службени лист општине Бачка Топола» 

бр. 7/2003). 
 

II 
 

 Налаже се  Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 

заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола да у сарадњи 

са надлежним оделењем општинске управе регулише  питање закључених уговора и обавезе 
проистекле из истих тако да не буде на штету уговорних страна. 

 

III 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
Број :  46-16/2004-I                                                                                          Председник 

Дана: 24.06.2004. год.                                                                                 Извршног одбора  

Бачка Топола                                                                                         Mр. Сомбати Золтан с.р., 
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72. 
На основу члана 6. став 2. Правилника о јавним набавкама мале вредности (''Службени лист 

општине Бачка Топола'', бр. 12/2002, 1/2003, 2/2003 и 3/2003) Секретар Општинске управе, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

 

O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ОЦЕНУ 

ПОНУДА ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

I 

 
 Разрешава се Киш Хатвани Ерика са места члана Комисије за стручну оцену понуда јавних 

набавки мале вредности, именоване Решењем Секретара Општинске управе Бачка Топола, број 02-

1/2003 за период од 2 године почев од 1. августа 2003. године. 

 
II 

 

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

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 02-24/2004 Секретар  

Дана: 26.05.2004. год. Општинске управе 
Бачка Топола Швелер Арпад с.р.,  

 

 
73. 
 

 На основу члана 6. став 2. Правилника о јавним набавкама мале вредности (''Службени лист 
општине Бачка Топола'', бр. 12/2002, 1/2003, 2/2003 и 3/2003) секретар Општинске управе Бачка 

Топола, доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ОЦЕНУ 

ПОНУДА ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

I 

 
 Бурањ Ержебет именује се за члана Комисије за стручну оцену понуда јавних набавки мале 

вредности, почев од 26. маја 2004. године, на период до краја мандата Комисије. 

 
II 

 

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

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 02-25/2004 Секретар 
Дана: 26.05.2004. год. Општинске управе 

Бачка Топола Швелер Арпад с.р.,  
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74. 
 

На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002) и 

Статута Месне заједнице Бачки Соколац, Савет Месне заједнице Бачки Соколац, на седници 
одржаној дана 28. фебруара 2003. године, утврдио је да су грађани Месне заједнице у оквиру 

поступка личног изјашњавања донели  
 

О Д Л У К У 
 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ СОКОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 2003-2007. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
 

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

заједници Бачки Соколац, предлаже се увођење месног самодоприноса за период од 01.03.2003. до 

28.02.2007. године на примања и рад грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бачки Соколац. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи за задовољавање потреба грађана Месне заједнице Бачки Соколац у 

планираном износу од 1.200.000,00 динара. 
 

Члан 4. 
 

Средства самодоприноса намењене су за следеће намене: 

 Одржавање и замену водоводне мреже 

 Набавку моторне косаачице 

 Изградњу кухиње и санитарног чвора у Дому Културе 

 Реконструкцију фасаде Дома културе 

 Одржавање уличне расвете са набавком нове опреме 

 Одржавање и поправка путева унутар села 

 Уређење гробља 

 Развој спорта и културе 

 Плаћање електричне енергије 
 

Члан 5. 
 

 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Бачки Соколац и грађани који остварују приход од имовине – имовинских права као и 

друге приходе на подручју Месне заједнице Бачки Соколац. 
 

Члан 6. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу по следећој основи: 

 4% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних    

примања, тј. прихода, као и приходе од имовине, патенте, ауторских права и техничких 

унапређења, 

 10% на  доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност, 

 4% на приход од вршења самосталне делатности. 
 

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 уплату самодоприноса из зарада запослених  вршиће исплатиоци 
зараде при свакој исплати зарада. 
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 Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално 
обављају делатност личним радом у својини грађана и на остале приходе врши Пореска управа – 

филијала Бачка Топола у складу са одредбама закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

 

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 Војвођанске банке 

Бачка Топола. 
 Контролу обрачуна, наплате и уплате самодопринос врши Преска управа – филијала Бачка 

Топола. 

Члан 11. 
 

 Средства самодоприноса за 2003. годину у износу од 300.000,00 динара користиће се на 

основу годишњег плана који доноси Савет Месне заједнице Бачки Соколац. 

 
Члан 12. 

 

 Наредбодавац за спровођење финансијских обавеза код реализације Плана рада Месне 
заједнице  Бачки Соколац је Савет Месне заједнице Бачки Соколац. 

 

Члан 13. 
 

 Савет Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса 

Збору грађана једном годишње. 

 
Члан 14. 

 

 Неутрошена средства самодоприноса на крају године се пребацују у наредну годину и 
узимају се у обзир у изради Плана рада за наредну годину. 

 Планом рада Месне заједнице непредвиђено остварени приход ће се трошити на основу 

Одлуке Савета Месне заједнице. 
 

Члан 15. 

 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи  («Сл. гласник РС», број 9/2002). 

 

Члан 16. 
  

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

Бачка Топола». 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

БАЧКИ СОКОЛАЦ  

Број: 12/03 Председник Савета 
Дана: 28.02.2003. г. Месне заједнице Бачки Соколац 

Бачки Соколац Славко Граховац с.р.,  
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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 2004. годину износи 6.080,00 динара. 
Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола за 

«Службени лист општине Бачка Топола». 

 

 


