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На основу члана 48. ст. 1., 5.., и 6. и чл. 49. Закона о локалним изборима («Службени гласник
РС» број 129/2007, 34/2010 -УС и 54/2011) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29. новембра 2013. г., донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

I
Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола Михаљу
Сатмарију, инжењеру електротехнике, из Бачке Тополе, ул. Кратка бр. 11. дана 29.11.2013. г., до
истека мандата одборника коме је престао мандат.

II
Против овог Закључка допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 48 часова од
дана доношења овог Закључка.
III
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-8/2013-V
Дана: 29.11.2013.г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
Образложење

Чланом 48. ст. 1., 5.., и 6. и чл. 49. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број
129/2007, 34/2010 -УС и 54/2011) прописано је да одборнику који је изабран са изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат. Мандат новог одборника почиње да
тече даном потврђивања мандата. Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме
је престао мандат. Потврђивање мандата новог одборника врши се на основу уверења о избору новог
одборника и Извештаја Општинске изборне комисије о додели мандата новом одборнику.
Чланом 49. наведеног Закона прописано је да на Одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе о потврђивању мандата новом одборнику допуштена је жалба надлежном Управном
суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе.
На основу наведеног, а сходно Извештају Општинске изборне комисије Бачка Топола о
додели мандата новом одборнику од 30.10.2013. год. предлoжено је доношење предложеног
Закључка.
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На основу члана 48. став 2., 5. и 6. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС»,
број 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси
Скупштини општине Бачка Топола,
ИЗВЕШТАЈ
О ДОДЕЛИ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

I
Дана 8.07.2012. године потврђени су мандати за 41 одборника Скупштине општине Бачка
Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине
Бачка Топола одржаних 6.05.2012. г. сходно члану 56. Закона о локалним изборима.

II
На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 10.10.2013. г. утврђен је престанак
мандата одборника Игора Пожарковића, дипл.информатичара из Пачира, ул. Бориса Кидрича бр. 23.
због поднете оставке.

III
Према члану 48. став 1. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», број 129/2007,
34/2010 и 54/2011) када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.

IV
На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима Општинска изборна
комисија Бачка Топола је дана 30.10.2013. г. доделила мандат кандидату, Михаљ Сатмарију,
инжењеру електротехнике из Бачке Тополе, ул. Кратка бр. 11., који се налази на изборној листи
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István, Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор, под
редним бројем 19.
Наведеном кандидату је издато уверење да је изабан за новог одборника Скупштине општине
Бачка Топола, с тим да му мандат траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Од кандидата Михаља Сатмарија прибављена је и сагласност да прихвата мандат.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору одборника и овог
Извештаја о додели мандата новом одборнику.

V
Овај Извештај објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
Општинска изборна комисија
Број: 013-6/2013-V
Дана: 30.10.2013.

Председник
Општинске изборне комисије
Тилгер Чила, с.р.
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На основу члана 6. став 3., члана 7а став 4. и члана 38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. бр. 26/2001, "Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и
"Службени гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС и 47/2013), члана 36. став 1. тачка 2) Закона о изменама и
допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 42. тачка 7.
Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010
и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Бачка Топола,
за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
На територији општине Бачка Топола одређују се четири зоне у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима
општине Бачка Топола, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.
Зоне одређене овом одлуком су: I зона, II зона, III зона и IV зона.
I зона је најопремљенија зона у општини Бачка Топола према критеријумима из става 1. овог
члана.
Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни део ове одлуке.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола'' и на интернет страни
општине Бачка Топола.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.

СПИСАК ЗОНА:
I ЗОНА обухвата улице: Главна, Петефи бригаде, Маршала Тита, Светозара Марковића (од
улице Петефи бригаде до улице Нушићева), Нушићева, Фрушкогорска, Спортска, Др Александра
Шијачића (од улице Маршала Тита до улице Светозара Марковића); Јадранска, Николе Тесле,
Вардарска, Цветна, Ибарска, Толстојева, Лист Ференца, Шумадијска, 7. Јула (од улице Николе Тесле
до улице Омладинска), Арањ Јаноша (од улице 7. Јула до улице Лењинова), Александра Пушкина
(од улице 7. Јула до улице Лењинова), Омладинска (од улице Главна до улице Лењинова), 1.Маја,
Карађорђева, Видовданска, Борачка, Дунавска, Трг Др Зорана Ђинђића, Бољаи Фаркаша, Трг Др
Јанош Хаџи и Змај Јовина.
II ЗОНА обухвта све улице и делове улица Бачке Тополе које нису обухваћене првом зоном,
као и грађевински реон насељеног места Мићуново.
III ЗОНА обухвата насељена места: Стара Моравица, Бајша, Зобнатица, Мали Београд, Ново
Орахово, Бачки Соколац, Гунарош, Карађорђево, Криваја, Његошево, Томиславци, Панонија, Пачир,
Багремово, Богарош, Горња Рогатица, Кавило, Оборњача, Победа, Светићево, Средњи Салаш.
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IV ЗОНА обухвата све непокретности које нису обухваћене у првој, другој и трећој зони.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 350-35/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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На основу члана 7а став 3. и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник
РС“, бр. 26/2001, "Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС", бр.
80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука
УС и 47/2013), члана 36. став 1. тачка 4) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине
Бачка Топола, на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Бачка Топола.
Члан 2.
На територији општине Бачка Топола одређене су четири зоне за утврђивање пореза на
имовину, и то: I зона, II зона, III зона и IV зона, с тим да је I зона утврђена за најопремљенију зону.
Коефицијенти на територији општине Бачка Топола износе:
1) 1,00 – за непокретности у I зони, као најопремљенијој зони;
2) 0,80 – за непокретности у II зони, као граничној зони са најопремљенијом зоном;
3) 0,40 – за непокретности у III зони, као зони сеоских насеља;
4) 0,30 – за непокретности у IV зони, као зони изван сеоских и градских насеља.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола'' и на интернет страни општине
Бачка Топола.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 436-16/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 11. и 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Службени
гласник РС", бр. 26/2001, "Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС",
бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 одлука УС и 47/2013), члана 36. став 1. тачка 1) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине
Бачка Топола, на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, донeла је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на
територији општине Бачка Топола.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%;
2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,15%;
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 динара

_____0,40%

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Порез из подтачке 1) + 0,60% на износ преко 10.000.000 динара

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из подтачке 2) + 1,0% на износ преко 25.000.000 динара

4) преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке 3) + 2,0% на износ преко 50.000.000 динара
Члан 3.

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима
на имовину.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола'' и на интернет страни
општине Бачка Топола.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 436-17/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, "Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 80/2002,
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС и
47/2013), и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка
Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола, на седници
одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност
непокретности, осим земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника
који не води пословне књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се налазе на територији
општине Бачка Топола.
Члан 2.
Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 1,00% годишње, применом
пропорционалне методе, а највише до 40,00%.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола'' и на интернет страни
општине Бачка Топола.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 436-18/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

173.
На основу члана 6. ст. 5. и 6. и члана 7а став 1. Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/2001, "Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС",
бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 одлука УС и 47/2013), члана 36. став 1. тачка 3) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине
Бачка Топола, на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
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Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Бачка Топола.
Члан 2.
На територији општине Бачка Топола одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину,
у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Бачка Топола, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: I зона, II зона, III зона и IV зона, с тим да је I зонa утврђена за
најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014.
годину на територији општине Бачка Топола износе:
Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште

Назив зоне
I зона
672,08

II зона

III зона

IV зона

224,03

2. Пољопривредно земљиште

72,90

3. Шумско земљиште
4. Станови

40.103,57

5. Куће за становање

18.176,78

10.576,37

4.425,19

6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места
Члан 3.
Овлашћује се Општинско веће општине Бачка Топола, да од 2014. године, решењем утврђује
просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину, на
територији општине Бачка Топола.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола'' и на интернет страни
општине Бачка Топола.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бачка Топола'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 436-19/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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174.
На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“, број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 42. тачка 7. и 14. Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, број 15/08, 1/09, 6/10 и 9/12) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној
дана 29. новембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ УТВРЂУЈЕ ЗАДУЖЕЊЕ И НЕ ДОНОСИ
РЕШЕЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује годишњи износ локалних јавних прихода, за које се не утврђује задужење и
не доноси решење за 2013. годину.
Члан 2.
У 2013. години не утврђује се задужење за локални јавни приход чији је годишњи износ задужења
мањи од 200,00 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка
Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 43-21/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

175.
На основу члана 4. став 1 Закона о комуналним делатностима „Службени гласник РС“, бр.
88/2011) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници
одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.
5/97,18/2000,11/2001 и 15/2004) у члану 35. став 5. се брише.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 3-9/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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176.
На основу члана 46. став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013-УС и 50/2013-УС),
члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“
135/2004 и 88/2010) и члана 42. став 1. тачка 6 Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на
седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Просторног плана Општине Бачка Топола са Законом о планирању
и изградњи („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 11/2009 и 10/2010), после члана 3.
додаје се члан 3а. који гласи:
„Саставни део ове Одлуке је одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја
Просторног плана општине Бачка Топола на животну средину“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 350-31/2013-I
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт,с.р.

177.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Oдељење за грађевинарство,
стамбено- комуналне послове,
пољопривреду, заштиту животне средине
и имовинско правне послове
Број: 350-31/2013-I
Дана: 22.10.2013. год
Бачка Топола

На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ 135/2004 и 88/2010)а у вези члана 46 став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС ”, бр. 72/09, 81/09-испр.., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и
50/13-УС), члана 13.Одлуке о општинској управи (Службени лист Општине Бачка Топола бр.3/09),
и на основу Решења о овлашћењу, број 1-6/2005-III од 26.04.2005, Одељење за грађевинарство,
стамбено- комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско правне
послове, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину за усклађивање просторног
плана општине Бачка Топола (у даљем тексту: Стратешка процена), у поступку усклађивање
Просторног плана општине Бачка Топола са одредбама Закона о планирању и изградњи, у складу са
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/2004 и
88/2010) а на основу предходно прибављеног мишљења. .
2. Питања и проблеми, везани за заштиту животне средине, који ће бити разматрани у
Извештају о старетшкој процени, су:
- Модерниазција и унапређење свих видова саобраћаја, посебно друмског и железничког (уз
уважавање еколошких карактеристика одрживог развоја овог простора)
- Утврђивање стратегије развоја привредних активности у циљу очувања животне средине.
- Рад на одрживом просторном развоју акумулационих језера и приобаља.
- У области пољопривреде изналажење могућности за остварење одрживог развоја.
- Спровођење мера и активности у оквиру заштите водотока и акумулација, снижавање
високог нивоа подземних вода, наводњавање и одводњавање.
- Снабдевање водом, одвођење и третман отпадних вода, фекалних вода из свих насеља у
општини.
- Заштита природних добара, станишта природних вредности, природних добара
потенцијалних за заштиту и мере заштите.
- Заштита и мере заштите непокретних културних добара на подручју општине.
- Заштита животне средине (заштита природних ресурса од загађења)
- Повећање површина под шумама и ваншумским зеленилом.
- Проблем негативног утицаја еолске ерозије и санација садњом пољопривредних појасева у
оквиру пољопривредног земљишта.
- Третман чврстог отпада - комунални и нетоксични индустријски отпад са освртом на
санацију и рекултивацију постојећих (дивљих) депонија, као и нерешено питање одлагања
животињских лешева у свим насељима општине.
Смањење конфликта између коришћења енергетских ресурса и заштите животне средине и
предузимање одређених мера за санацију негативних последица. одређивање смерница за развој
делатности намене површина и стварање услова за одрживи и равномерни развој на територији
општине Бачка Топола.
3. О извршеној стратешкој процени ће се сачинити Извештај који ће обухватити обавезне
елементе утврђене у члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину,
(„Службени гласник РС“ 135/2004 и 88/2010).
4, Граница обухвата Стратешке процене је идентична граници обухваћеној у Просторном плану
општине Бачка Топола, односно у укупној површини 59.586 ha.
6. За носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени одређује се Јавно предузеће за
грађевинско земљиште и урбанизам Бачка Топола, сходно члану 10. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Носилац израде извештаја ће образовати мултидисциплинарни стручни тим, састављен од
запослених са одговарајућим овлашћењима и лиценцама и по потреби анагажованих стручних лица
или организација, који су квалификовани за анализу елемената стратешке процене.
Рок за израду извештаја о стратешкој процени је шест месеци од дана ступања на снагу
Одлуке којом се врши усклађивање просторног плана општине Бачка Топола с законом о планирању
и изградњи.
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени су обезбеђена у буџету Општине Бачка
Топола.
7. Oрган надлежан за припрему плана, Општинска управа Бачка Топола, Oдељење за
грађевинарство, стамбено- комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне,
обезбедиће
учешће заинтересованих органа и организација које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине у складу са чланом 18 Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“ 135/2004 и 88/2010).
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину је саставни део
документације која се излаже на јавни увид везану за просторни план.
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8. Ово решење је саставни део одлуке којом се врши усклађивање просторног плана општине
Бачка Топола са Законом о планирању и изградњи и доноси се сходно Мишљењу у вези одлучивања
о приступању изради Стратешке процене број : 501-60/13-I од стране Oдељења за грађевинарство,
стамбено- комуналне послове,пољопривреду, заштиту животне срединеи имовинско правне послове.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу Општине Бачка Топола“.

Образложење
Чланом 46. став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013-УС и 50/2013-УС), дефинисано је
да Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење по предходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу односно комисије за планове.
Чланом 46. став 2 овог Закона дефинисано је да Одлука из става 1 садржи нарочито: Обавезу
израде или неприступања израде стратешкој процени утицаја на животну средину.
Члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“ 135/2004 и 88/2010), дефинисано је да „Одлуку о изради стратешке процене доноси
орган надлежан за припрему плана и програма по предходно прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове заштите животне средине и других заинтеесованих органа и организација.
Ово решење је везано за Мишљење у вези одлучивања о приступању изради Стратешке
процене број : 501-60/13-I , издато од стране надлежног органа.
Начелник Одељења
Кишкарољ Золтан, с.р. дипл.инж.арх.
178.
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007) и члана 42. став 1. тачка 7) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници
одржаној дана 29. новембра 2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ВЛАСНИШТВУ PRVOG VOJVOĐANSKOG
INDUSTRIJSKOG PARKA LOGISTIČKOG CENTRA D.O.O. BAČKA TOPOLA
Члан 1.
Даје се сагласност Prvom vojvođanskom industrijskom parku Logističkom centru d.o.o. Bačka
Topola, са седиштем у ул. Маршала Тита бр. 30, Бачка Топола, матични број: 20130431 на отуђење
непокретности уписане у листу непокретности бр. 5806 к.о. Бачка Топола-град, катастарска парцела
бр. 6112/6, површине од 16543 m2, њива 2. класе, земљиште у грађевинском подручју, на којој је
носилац права приватне својине Prvi vojvođanski industrijski park Logistički centar d.o.o. Bačka Topola
у целости.
Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број:46-17/2013-V
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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179.
На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник
Републике Србије» број 129/2007), члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 28.став 2. и члана 42. тачка 8.
Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топла» број 15/2008, 1/2009 6/2010
и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЊЕГОШЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 1.01.2014.ДО 31.12.2023.Г.
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у месној
заједници Његошево, уводи се самодоприноса за период од 01.01.2014.до 31.12.2023.г.на примања
грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје месне заједнице Његошево.
Члан 3.
Самодопринос е уводи у новцу.
Члан 4.
Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Његошево у износу
од 12.000.000.00 динара.
Члан 5.
Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке распоређују се на следеће намене:
-

реконструкција и одржавање водоводне мреже
бушење бунара и одржавање
реконструкција путне мреже
одржавање зграда од општег интереса
улична расвета и одржавање
трошкови електричне енергије
развој спорта и културе
дотација цивилним и спорским организацијама
екологија и сметлиште
интервентне мере
трошкови месне заједнице и л.д.радника
остали трошкови месне заједнице

25%
15%
8%
5%
5%
4%
6%
1%
1%
25%
5%

Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом
прилива средстава месног самодоприноса до завршетка планског периода.
Члан 6.
Обавезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју месне заједнице
Његошево и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне
заједнице Његошево, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Његошево, а
услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса.
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Члан 7.
Обавезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана5.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.
- 3% на приход од самосталне делатности,
- 25 кг.пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредноси по
ценама текуће године,за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.
- 1% на пензију остварену у земљи, и иностранству, ако самовољно потпише пензионер.
-

Члан 8.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавање застарелости наплате рокова и
плаћање, обрачуна камате, и осталог што није посебно прописано овом Одлуком,сходно се
примјењује одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Ако обавезник не изврши уплсту самодоприноса у року,наплата ће се извршити принудним
путем. У погледу принудне наплате камате,трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно
ће се примјењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана.
Члан 10.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се рачун Месне заједнице Његошево и воде се на
посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор,филијала
Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна,наплате и уплат самодоприноса врши
Пореска управа.
Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговоству.
Члан 11.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 12.
Наредбодавац за извршење финасиског плана и програма утрошка месног самодоприноса су
председник Савета месна заједнице и секретар месне заједнице.
Члан 13.
Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса збору
грађана свакој години.
Члан 14.
Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад планираних средстава,
утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.
Члан 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.
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Његошево за период од
01.01.2014. до 31.12.2023.г. доносе пунолетни грађани путем референдума, који ће се спровести од
дана 08.12.2013.г.у времену од 7.00 часова до 20.00 часова и трајао би наредних 5 дана, у времену од
16 часова до 19 сати у просторијама Задружног дома у Његошеву.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лису општине
Бачка Топола“.
Савет месне заједнице
Број: 016-76/2013-II-1
Дана: 29.11.2013.г.
Његошево

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

180.
На основу члана 10. став 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 32. Тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 8. Статута општине Бачка
Топола («Службени лист општине Бачка Топoла» број 15/2008,1/2009 ,6/2010 и 9/2012) Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЊЕГОШЕВО
Члан 1.
Расписује се референдум на подручју Месне заједнице Његошево, ради изјашњавања
грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за
период од 01.01.2014.-31.12.2023. године.
Референдум ће се одржати од дана 8.12.2013. године у времену од 7.00 до 20.00 часова и
трајао би наредних 5 дана у времену од 16.00 до 19.00 часова у просторијама Задружног дома у
Његошеву.
Члан 2.
Органи за спровођење референдума су : Комисија за спровођење референдума (у даљем
тексту : Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина општине посебним решењем.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да обавља следеће послове :
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 4.
Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност
гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије.

Број 14.

29.11.2013.

СТРАНА 759. OLDAL

2013.11.29.

14. szám

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 014-4/2013-II-1
Дана: 29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.

181.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 42.тачка 8 Статута општине Бачка Топола («Службени
лист општине Бачка Топла» број 15/2008 ,1/2009 ,6/2010 i 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола
на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЊЕГОШЕВО ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ
I
Образује се Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за период од 01.01.2014. до 31.12.2023.
године (у даљем тексту : Комисија).
II
У Комисију се именују:
-за председника: Јелена Поповић, Његошево, Николе Тесле 20.
-за члана: Александар Иванишевић, Његошево, Пролетерска 12.
-за члана: Фима Јањић, Његошево, Николе Тесле 54.
III
Задатак Комисије је да обавља следеће послове :
-стара се о законитом спровођењу референдума,
-стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровоћење референдума,
-прописује обрасце за спровођење референдума,
-утврђује и проглашава резултате референдума
-подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму
-обавља и друге послове у складу са важећим прописима.
IV
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-115/2013-V
Дана:29.11.2013.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Фазекаш Роберт, с.р.
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182.
На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007), члана 21. став 3. Одлуке о Општинској управи Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, број 3/2009) и члана 30. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 3/2009), Општинско веће општине Бачка Топола, на
седници одржаној дана 17.07.2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
БАЧКА ТОПОЛА
I
СЕДЛАР ПЕТЕР, дипл. правник из Победе, ул. Лењинова бр. 11. поставља се за Начелника
Општинске управе Бачка Топола, на мандатни период од пет година, почев од 29. јула 2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-68/2013-V
Дана: 17.07.2013.
Бачка Топола

Председник Општине
Кокаи Мерњак Мелинда, с.р.

183.
На основу члана 71. став 1. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) и члана 21. Одлуке о општинском већу
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2009) Општинско веће општине Бачка Топола, дана
5. новембар 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ
ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
I
У Решењу о образовању Комисије за процену тржишне вредности непокретности
(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 11/2013) у тачци II под редним бројем 1. уместо речи:
„Бела Мајлат, дипл.економиста, Стара Моравца, Апрпадска бр. 6. треба да стоје речи: „Атила Баби,
дипл.правник, Бачка Топола, Широка бр. 66“.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-107/2013-V
Дана: 5.11.2013.
Бачка Топола

Председник општине
Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.

Број 14.

29.11.2013.

СТРАНА 761. OLDAL

2013.11.29.

14. szám

184.
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 37. Статута Месне заједнице Стара Моравица,
Савет Месне заједнице Стара Моравица, на седници одржаној дана 27. новембра 2013. године
утврдио је да су грађани Месне заједнице Стара Моравица, путем спроведеног референдума, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2014.-31.12.2023. ГОДИНЕ
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Стара Моравица уводи се самодопринос за период од 01.01.2014. године до 31.12.2023.
године на примања грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Стара Моравица.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу.
Члан 4.
Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Стара Моравица у
износу од 232.000.000,00 динара .
Члан 5.
Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене :
Успостављање Староморавичког индустријског парка (Moravica Invest)
12%
Формирање туристичке зоне у Старој Моравици (Visitmoravica)
12%
Изградња комуналне структуре:
Одржавање путева и водовода, наставак изградње секундарне канализационе мреже 12%
Јавна расвета, развој и одржавање
5%
Развој и одржавање јавних објеката:
10%
Позориште
Зграда Месне заједнице
Спомен кућа
Сала за балове „Јухас“
Основна школа Ковач Ђула ст.
Дечији вртић Сунчица
Ватрогасни дом
Дом културе
Дом за посетиоце
Седиште фудбалског клуба
Титов парк
Обала језера до малог јароша
Обавезе из уговора:
Суфинансирање удружења пензионера
Накнада за сахрањивање

5%
2%
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8%
20%

Старање о деци (стипендија):
Стипендије за студенте прве године факултета и виших школа
Дотација новорођенчади и младих талената

4%
3%

Остало:
Манифестације на нивоу месне заједнице
Фонд за резерве

5%
2%

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
Стара Моравица и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне
заједнице Стара Моравица, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Стара
Моравица, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса.
Члан 7.

-

-

-

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то :
4% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка
унапређења,
5% на приход од вршења самосталне делатности,
25 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по
ценама из текуће године, у ком случају цену 1 кг. пшенице одређује Савет Месне заједнице
Стара Мораица, сваке године 1. октобра за наредну годину, за пољопривредне произвођаче и
плодоуживаоце земљишта.
2% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер
Члан 8.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним
путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно
ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана.
Члан 10.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Стара Моравица 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.
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Члан 11.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 12.
Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси
Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским
планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке.
Члан 13.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса
председник Савета месне заједнице.

је

Члан 14.
Савет месне заједнице Стара Моравица је дужан да поднесе Извештај о утрошку
самодоприноса збору грађана у свакој години.
Члан 15.
Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад планираних средстава,
утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.
Члан 16.
На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007) и Закона о финансирању локалне
самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006, 47/2011 и 93/2012).
Члан 17.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара Моравица за период од
01.01.2014. године до 31.12.2023. године донели су пунолетни грађани на референдуму који је
спроведен од 15. новембра 2013. године до 24. новембра 2013. године у временском периоду од
8,00 до 20,00 сати, у просторијама Месне заједнице Стара Моравица, Пачирски пут 2.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Бачка Топола»
а примењује се од 01.01.2014. године.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СТАРА МОРАВИЦА
Број: 343/2013
Дана: 27.11.2013.
Стара Моравица

Председник
Савета Месне заједнице
Фазекаш Роберт, с.р.
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185.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу
и друштвене делатности
Број : 016-75/2013
Дана:28.11.2013.
Бачка Топола
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА
На основу Одлуке о расписивању референдума на подручју месне заједнице Стара Моравица
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/2013), расписан је референдум на подручју месне
заједницеСтара Моравица, ради изјашњавања грађана о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Стара Моравица за период од 01.01.2014. до 31.12.2023. године.
Референдум је одржан у периоду од 15.11.2013. до 24.11.2013.године .
Чланови Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу самодоприноса
за подручје месне заједнице Стара Моравица, образоване на седници Скупштине општине дана
10.10.2013. године („Службени лист општине Бачка Топола“ број 11/2013), су доставили Записник о
раду Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје
месне заједнице Стара Моравица за период од 01.01.2014. до 31.12.2023. године, на утврђивању
резултата гласања на референдуму ради изјашњавања о увођењу самодоприноса у периоду од
01.01.2014. до 31.12.2013.године у насељеном месту Стара Моравица -општина Бачка Топола.
На основу гласачког материјала Комисија је утврдила :
УКУПНО УПИСАНИХ ГЛАСАЧА.............................................4482
УКУПНО ГЛАСАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ................................2787
ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА........................................2774
НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ................................... 13
ЗА УВОЂЕЊЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА.................... 2445 гласача (54,55 %)
ПРОТИВ УВОДЕЊА МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ................ 329 гласача ( 7,34 %)
Пошто се на референдуму ради изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице СТАРА МОРАВИЦА за период 01.01.2014.-31.12.2023. године, ВИШЕ ОД ПОЛОВИНЕ
УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСАЧА (54,55%) изјаснило заокруживањем одговора „ДА“ констатујемо да је
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара Моравица за период од
01.01.2014.-31.12.2023. године.
Одељење за општу управу
и друштвене делатности
Редни
број

САДРЖАЈ

СТРАНА

167.

Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине
Бачка Топола

745

168.

Извештај о додели мандата новом одборнику Скупштине општине Бачка
Топола

746

169.

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине
Бачка Топола

747
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170.

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који воде пословне књиге у општини Бачка Топола

748

171.

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Бачка Топола

749

172.

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

750

173.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији
општине Бачка Топола

750

174.

Одлука о висини годишњег износа локалних јавних прихода за које се не
утврђује задужење и не доноси решење за 2013. годину

752

175.

Одлука о измени Одлуке о снабдевању топлотном енергијом

752

176.

Одлука о допуни Одлуке о усклађивању Просторног плана Општине Бачка
Топола са Законом о планирању и изградњи

753

177.

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
за усклађивање Просторног плана Општине Бачка Топола са Законом о
планирању и изградњи

753

178.

Одлука о давању сагласности на отуђење непокретности у власништву Prvog
vojvođanskog industrijskog parka Logističkog centra d.o.o. Bačka Topola

755

179.

Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Његошево за период од 1.01.2014. до 31.12.2023. г.

756

180.

Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Његошево

758

181.

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за период од
01.01.2014. до 31.12.2023. године

759

182.

Решење о постављању Начелника Општинске управе Бачка Топола

760

183.

Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену тржишне
вредности непокретности

760

184.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара
Моравица за период од 01.01.2014. – 31.12.2023. године

761

185.

Извештај о спроведеном референдуму на подручју Месне заједнице Стара
Моравица

764

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2013. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

