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24. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије» 

број 129/2007), члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Србије“ број 62/2006, 47/2011 и 93/2012)  и члана 40. Статута Месне заједнице Томиславци, Савет 

Месне заједнице Томиславци, на седници одржаној дана 26.02.2014. године утврдио  је да су грађани 

Месне заједнице Томиславци, путем спроведеног референдума, донели 

 

О Д Л У К У 

 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОМИСЛАВЦИ ЗА ПЕРИОД 

ОД 02.03.2014.-01.03.2023. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

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

заједници Томиславци уводи се самодопринос за период од 02.03.2014. године до 01.03.2023.  године 

на примања грађана. 

 

Члан 2. 

 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Томиславци. 

 

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу. 

 

Члан 4. 

 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Томиславци у 

износу од 11.000.000,00 динара . 

 

Члан 5. 

 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 
- одржавање водоводне мреже и бунара  ..................................................................  5,00%  

-изградњу канализације   ..............................................................................................5,00 % 

-асфалтирање улица и адаптација постојећих путева.............................................. 10,00%  

-одржавање објеката....................................................................................................... 5,00% 

-набавка и одржавање опреме......................................................................................  5,00% 

-уређење гробља и изградња капеле на гробљу.........................................................12,00% 

-одржавање уличне расвете............................................................................................2,00 % 

-трошкови електричне енергије................................................................................... 12,00% 

-пошумљавање и уређење атарских путева...................................................................1,00 % 

-развој спорта и културе................................................................................................ 10,00% 

-трошкове вођења пословних књига........................................................................... 10,00% 

-трошкове осигурања........................................................................................................9,00 % 

-трошкови месне заједнице и л.д. радника.................................................................. 13,00% 

-трошкови провизије........................................................................................................ 1,00% 

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

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 

 

Члан 6. 

 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

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

заједнице Томиславци, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице 
Томиславци, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 
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Члан 7. 

 

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

- 3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

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

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

- 3% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 1% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер 

 

Члан 8. 

 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Члан 9. 

 

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

путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 

ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 
 

Члан 10. 

 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Томиславци и воде 

се на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 

Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 

Пореска управа. 

 Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству. 

 

Члан 11. 

 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 
 

Члан 12. 

 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса  су 

председник Савета месне заједнице , његов заменик и секретар месне заједнице . 

 

Члан 13. 

 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку средстава самодоприноса 

збору грађана једном годишње. 

 

Члан 14. 

 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад  планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице Томиславци у оквиру програма из члана 5. ове 

Одлуке. 

 

Члан 15. 

 

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

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

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006, 47/2011 и 93/2012). 
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Члан 16. 

 

 Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци за период од 

02.03.2014.године до 01.03.2023.године донели су пунолетни грађани на референдуму који  је 

спроведен у периоду  од   22.02.2014. године у времену од 7,00 до 20,00 часова, и наредна четири 

дана (23., 24., 25., и 26.02.2014.)  у времену од 16,00 до 19,00 часова у просторијама клуба 

пензионера у Томиславцима. 
 

Члан 17. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у «Службеном листу општине Бачка 

Топола», а примењује се од 02.03.2014.године. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ТОМИСЛАВЦИ 

Број:  1/2014 Председник                                                                                            

Дана: 26.02.2014. Савета месне заједнице                                                                                       
Томиславци Мирко Спасојевић, с.р. 

 

25. 

 На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 

129/2007) и члана 71. Статута општине Бачка Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“, бр. 

15/2008, 1/2009,  6/2010 и 9/2012),  Општинско веће општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана  25. фебруара  2014. године донело је 

 

П Р О Г Р А М 
 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У САОБРАЋАЈУ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2014. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

 

Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених 

од новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2014. години. 

 

Члан 2. 

 

За  реализацију  Програма средства од новчаних казни за прекршаје у саобраћају планирана 

су Одлуком о буџету општине Бачка Топола  за 2014. годину у укупном износу од  1.350.000,00 

динара (извор финансирања 01).  

Члан 3. 

 

 За реализацију Програма користиће се и неутрошена средства од новчаних казни за 
прекршаје у саобраћају у 2013. години у укупном износу од 797.793,69 динара (извор финансирања 

13),  која су остала на рачуну буџета. 

 Распоред неутрошених средстава биће регулисан Одлуком о ребалансу буџета општине 
Бачка Топола за 2014. годину накона доношења Одлуке о завршном рачуну буџета за 2013. годину. 

 

Члан 4. 

Средства за реализацију Програма у укупно планираном износу од  2.147.793,69 динара 

користиће се у оквиру расходног дела буџета општине Бачка Топола за 2014. годину за следеће 

намене: 

- Са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима за покриће дела трошкова 

хоризонталне и вертикалне сигнализације, планираних у оквиру Раздела 2 –Општинска 
управа, глава 2.15.-ЈП за грађевинско земљиште, функција 451, економска класификација 

424, позиција 187-Сигнализација и одржавање семафора у укупном износу од  797.840,00 

динара , према следећој структури извора финансирања: 
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675.000,00 динара из извора 01, 

122.840,00 динара из извора 13; 

 

- За техничко опремање јединица саобраћајне полиције при Полицијској станици у Бачкој 

Тополи, које контролишу и регулишу саобраћај на путевима, у оквиру Раздела 2-Општинска 

управа, глава 2.12.-Заштита грађана, функционална класификација  360, економска 
класификација 481, позиција 164-Посебан рачун за безбедност општине Бачка Топола у 

укупном  износу од  1.137.840,00 динара, према следећој структури извора финансирања: 

575.000,00 динара из извора 01, 

562.840,00 динара из извора 13; 

 

- За покриће трошкова рада Координационог тела у оквиру Раздела 1-Скупштина општине, 

Председник општине, Општинско веће, глава 1.1-Законодавни и извршни органи, функција 
111, економска класификација 423, позиција 7-Услуге по уговору у укупном износу од  

212.113,69 динара, према следећој структури извора финансирања: 

100.000,00 динара из извора 01, 

112.113,69 динара из извора 13. 

 

Члан 5. 

 

Програм се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                         Председник општине 

Број: 344-14/2014-III                                                                                    Кокаи-Мерњак Мелинда ,с.р.                                                                                               

Дана: 25.02.2014. година                                                                                 

Бачка Топола                                                                                                 

 

26. 

 На основу члана 115. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 

2014.годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 16/2013) Општинско веће општине Бачка 

Топола, дана 25. фебруара 2014. године донело је:  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

 У 2014. ГОДИНИ 

 

I 

 

 Националним саветима, који представљају националне мањине, које у  становништву 

јединице локалне самоуправе достижу најмање 10 % од укупног становништва, или националних 

мањина, чији је језик у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе, додељују се 

средства из јавних извора у укупном износу од 500.000,00 динара. 
 Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2014. годину, у оквиру раздела 1.-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, глава 1.2.-Посебне намене, дотације и пројекти, функционална 
класификација 160, економска класификација 481, позиција 14. 
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II 

 

 Укупна средства наведена у тачци I. став 1. овог Решања Националним саветима распоређују 

се према следећем: 

___________________________________________________________________________ 

                     Национални савети:                                        Износ у динарима:             

______________________________________________________________________________ 

                1. Мађарске националне мањине                                300.000,00 

                2. Русинске националне мањине                                 100.000,00 

                3. Словачке националне мањине                                 100.000,00 

______________________________________________________________________________ 

                    УКУПНО:                                                                   500.000,00 

 

III 

 

 Средства, наведена у тачци II овог Решења су строго наменског карактера и могу се 

користити искључиво за програмске активности на територији Општине Бачка Топола.  

 

IV 

 

 Износи средстава, наведени у тачци  II овог Решења дозначују се Националним саветима на 

следеће текуће рачуне: 

 

               Назив:                                              Број рачуна: 
 

1. Национални савет Мађарске националне мањине          840-138723-89      

2. Национални савет Русинске националне мањине           840-109723-80    

3. Национални савет Словачке националне мањине           840-256723-42   

 
V 

 

Национални савети националних мањина су обавезни, да Одељењу за финансије Општинске 

управе Бачка Топола доставе извештај о утрошку дозначених средстава најкасније до 15.01.2015. 

године. 

 

VI 

 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе Бачка Топола, да динамику преноса 
средстава Националним саветима усклади са њиховим програмским активностима.  

 
VII 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2014. године и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА            

Број:4-6/2014-III                     

Дана: 25.02.2014. Председник Општине          

Бачка Топола Кокаи-Мерњак Мелинда,с.р. 
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2014. годину износи 

  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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