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1. 

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 9/2002) и на 

основу члана 46. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Б.Топола" број 6/2002, 

10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. марта 2003. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 У Пословнику Скупштине општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Б.Топола" број 

9/2002) у члану 32. став 2. мења се и гласи: "Председник сталног радног тела именује се из реда 

одборника а председник повременог радног тела може бити именован и из реда грађана". 

 

Члан 2. 

 

 У члану 65. став 2. мења се и гласи: "Амандман се подноси у писаном облику са 

образложењем или се излаже на самој седници усмено са образложењем све до закључења 

претреса". 

 Став 3. брише се. 

 У ставу 4. брише се тачка и додаје се следећи текст: "осим када је он подносилац 

амандмана". 

 Став 4. постаје став 3. 
 

Члан 3. 
 

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

Бачка Топола". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-11/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
 

2. 

 

На основу члана 10. Закона о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", број 46/96, 74/99, 

22/2001 и 71/2001) члана 52. Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник 

Републике Србије", број 76/91), 41/92, 18/93, 22/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001) и члана 33. 

тачка 1. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 6/2002, 

10/2002 и 12/2002), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. марта 2003. 

године, доноси 

О Д Л У К У 

 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

ЗА 2002. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 На основу завршног рачуна буџета општине Бачка Топола за 2002. годину приходи и 

расходи буџета се утврђују у следећим износима: 
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1. ПРИХОДИ 

- укупан износ предвиђених прихода 203.970.000,00 

- укупан износ остварених прихода 194.732.407,53 

 

2. РАСХОДИ 

- укупан износ предвиђених расхода 203.970.000,00 

- укупан износ извршених расхода 193.781.043,60 

 

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ – ВИШАК ПРИХОДA 951.363,93 

 

Члан 2. 

 

 Остварени приходи садрже и пренете приходе из претходне године у износу од 6.582,42 

динара. 

 Извршени расходи садрже и издвајање у сталну резерву буџета у периоду 01.01.-31.12.2002. 

године у износу од 960.833,93 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Стање сталне резерве бужета по завршном рачуну за 2002. годину износи 2.180.846,74 

динара што чини 1,9% од просека укупних годишњих прихода буџета за последње три године. 

 

Члан 4. 

 

 Нераспоређени вишак прихода по завршном рачуну буџета за 2002. годину у износу од 

951.363,93 динара распоредиће се у буџету за 2003. годину. 

 

Члан 5. 

 

 Годишњи рачун буџета за 2002. годину је достављен НБЈ – Центру за бонитет на 

прописаним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ће се објавити у "Службеном листу  општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 400-3/2003-II Скупштине општине 

Дана: 28.03.2003. Баби Атила  с.р.,  

Бачка Топола  

 

3. 

На основу члана 25. Закона о буџетском систему  ("Службени гласник Републике 

Србије", број 9/2002 и 87/2002), члана 30. Закона о локалној самоуправи  ("Службени 

гласник Републике Србије", број 9/2002), и члана 33. тачка 1. Статута општине Бачка 

Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 6/2002, 10/2002 и 12/2002), 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана  28. марта 2003. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2003. ГОДИНУ  
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I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

 
Укупни приходи буџета општине Бачка Топола за 2003. годину утврђују се у износу 

од   257.500.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 

Приходи из члана 1. Одлуке садрже и приходе из периода привременог финансирања. 
 

Члан 3. 

 

 Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 3.500.000,00 динара чине трансферна 

средства по основу месног самодоприноса од пољопривреде и занатства, која се у расходном делу 

буџета преносе у корист месних заејдница у висини остварених прихода. 

 

Члан 4. 

 

 У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.300.000,00 динара. Издвајање 

се врши месечно из прихода по стопи од 0,5%. Приликом обрачуна издвајања приходи добијени из 

буџета Републике и трансферна средства изузимају се из основице за обрачун. 

 Стање средстава сталне резерве по завршном рачуну буџета за 2002. годину износи 

2.180.846,74 динара. 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола одлучује о коришћењу средстава сталне 

буџетске резерве до висине 10% расположивих средстава за намене утврђене Законом. 

 Одлуку о коришћењу средстава изнад 10% средстава доноси Скупштина општине Бачка 

Топола. 

 

Члан 5. 

 

 У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.005.000,00 динара. 

 О коришћењу средстава из овог члана одлучује Извршни одбор Скупштине општине Бачка 

Топола на предлог органа Општинске управе надлежног за послове буџета. 

 По правоснажним судским Одлукама, исплата на терет средстава текуће буџетске резерве 

врши се на основу решења наредбодавца. 

 Извршни одбор може пренети у текућу буџетску резерву средства распоређена буџетом за 

одређене намене, за које утврди да неће бити утрошена до краја буџетске године. 

 

Члан 6. 

 

Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 88.725.000,00 динара утврђује се за 

финансирање јавних расхода преко посебних рачуна из области образовања, културе, физичке 

културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и информисања. 

 

Члан 7. 

 

Део средстава остварених по основу пореза на фонд зарада у износу од 5.828.000,00 динара 

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 прихода од пореза на фонд зарада у износу од 62.171.000,00 динара усмерава се 

наменски за реализацију програма усвојених од стране Извршног одбора у корист: 

 - Месних заједница на територији општине Бачка Топола изузев Месне заједнице Бачка 

Топола, за организовање обављања комуналне делатности, износ од 5.160.000,00 динара, 
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 - Месним заједницама на територији општине изузев Месне заједнице Бачка Топола, за 

реализацију програма развоја насеља,  износ од 19.712.000,00 динара, 

 - Јавном предузећу за грађевинско земљиште за реализацију програма развоја насељеног 

места Бачка Топола, износ од 37.300.000,00 динара. 

 

Члан 8. 

 

 Укупна примања буџета општине Бачка Топола за 2003. годину утврђују се по врстама и то: 

 

Економска 

класифи-

кација 

 

П Р И М А Њ А 

 

И З Н О С 

 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 

 

 

321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 951.400,00 

 УКУПНО 321000: 951.400,00 

711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

 

711110 Порез на зараде 13.000.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 8.650.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 7.000.000,00 

711150 Порез на добитке од игара на срећу 800.000,00 

711180 Самодоприноси 3.500.000,00 

711190 Порез на друге приходе 17.000.000,00 

 УКУПНО 711000: 49.950.000,00 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА  

712110 Порез на фонд зарада  68.000.000,00 

 УКУПНО 712000: 68.000.000,00 

713000 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ  

713120 Порез на имовину 18.500.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.400.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 20.800.000,00 

713610 Порез на акције на име и уделе 2.000.000,00 

 УКУПНО 713000: 42.700.000,00 

714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  

714100 Општи порези на добра и услуге  

 - Порез на промет производа и услуга – ограничени део 21.500.000,00 

 - Порез на промет производа и услуга – ван ограничења 34.400.000,00 

 - Порез на промет производа и услуга по чл.4. Закона 2.000.000,00 

714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 100.000,00 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 200.000,00 

714440 Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене 

премије осигурања 

 

500.000,00 

714510 Порези на моторна возила  

714513 - Комунална такса за држање моторних возила 4.000.000,00 

714514 - Годишња накнада за друмска моторна возила 3.800.000,00 

714552 Боравишна такса 300.000,00 

714562 Накнада за заштиту животне средине 300.000,00 

714570 Општинске и градске комуналне таксе 400.000,00 

 УКУПНО 714000 67.500.000,00 
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 ДРУГИ ПОРЕЗИ  

716110 Комунална такса на фирму 2.000.000,00 

 УКУПНО 716000 2.000.000,00 

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  

733151 Превозни трошкови ученика средњих школа 675.000,00 

733250 Приходи од приватизације 5% 8.325.000,00 

 УКУПНО 733000:  9.000.000,00 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  

741530 Накнада за коришћење простора и грађвинског земљишта  

 - комуналне таксе  600.000,00 

 - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 9.600.000,00 

 УКУПНО 741000: 10.200.000,00 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  

742152 Приходи од давања у закуп произведене имовине 2.000.000,00 

742250 Административне таксе 1.800.000,00 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 500.000,00 

742350 Приходи општинских органа управе 400.000,00 

 УКУПНО 742000: 4.700.000,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ  

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

 УКУПНО 743000: 100.000,00 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине 2.398.600,00 

 УКУПНО 745000: 2.398.600,00 

 УКУПНА ПРИМАЊА: 257.500.000,00 

 

Члан 9. 

 

 

 Издаци буџета, по основним наменама утврђују се у следећим износима: 

 

КОНТО ВРСТА РАСХОДА ИЗНОС 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 50.911.193,00 

411000 Плате и  додаци запослених 39.197.806,00 

412000 Социјални допринос на терет послодавца 6.389.487,00 

413000 Накнаде у натури 3.554.400,00 

414000 Социјална давања запосленима 1.399.500,00 

415000 Накнаде за запослене 170.000,00 

416000 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 200.000,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 55.566.550,00 

421000 Стални трошкови 16.128.100,00 

422000 Трошкови путовања 930.000,00 

423000 Услуге по уговорима 19.223.400,00 

424000 Специјализоване услуге 7.466.700,00 

425000 Текуће поправке и одржавање 3.682.450,00 

426000 Трошкови материјала 8.135.900,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 81.803.000,00 

451000 Субвенције јавним нефинансијским организацијама 81.803.000,00 
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46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

 

3.500.000,00 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 3.500.000,00 

47 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 9.650.000,00 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  9.650.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 42.845.707,00 

481000 Донације невладиним организацијама 40.918.000,00 

482000 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

 

1.427.707,00 

483000 Новчане казне, пенали по решењу судова 500.000,00 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА   4.305.000,00 

499000 Средства резерве 4.305.000,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 8.918.550,00 

511000 Капитално одржавање зграда и објеката 2.474.800,00 

513000 Остала основна средства 300.000,00 

512000 Машине и опрема 6.143.750,00 

 УКУПНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТА: 257.500.000,00 

 

Члан 10. 

 

 Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета, у 

оквиру средстава одобрених овом Одлуком. 

 Средства јавним предузећима преносе се на основу програма усвојених од стране Извршног 

одбора Скупштине општине или на основу захтева јавног предузећа. 

 Средства месним заједницама за реализацију програма развоја насеља преносе се на основу 

програма месних заједница, усвојених од стране Извршног одбора Скупштине општине Бачка 

Топола по поднетим захтевима. 

 

Члан 11. 

 

 Наредбодавац за извршење буџета општине Бачка Топола у целини и по посебним 

рачунима је председник Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола или лице којег он 

овласти. 

 

Члан 12. 

 

За извршење буџета одговоран је Извршни одбор Скупштине општине. 

 У случају да се приходи буџета не остварују у планираном износу, Извршни одбор може да 

утвди приоритет у коришћењу средстава. 

 Извршни одбор може вршити измене распоређених износа за поједине намене у оквиру 

Одлуком утврђеног обима средстава. 

 

 

II ПОСЕБНИ ДЕО 

 

Члан 13.  

 

 Јавни  приходи из члана 1. ове Одлуке распоређују се за финансирање јавних расхода по 

носиоцима, корисницима и ближим наменама, и то: 
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ПОЗИ-

ЦИЈА 

 

КОНТО 

 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

ИЗНОС 

  РАЗДЕО 1.-СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ  

1. 411000 Плате и додаци  запослених 24.700.000,00 

2. 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.025.000,00 

3. 413000 Накнаде у натури 220.000,00 

4. 414000 Социјална давања запосленима 1.060.000,00 

4.а 415000 Накнаде за запослене 170.000,00 

4.б 416000 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 200.000,00 

5. 421000 Стални трошкови 2.790.000,00 

6. 422000 Трошкови путовања 600.000,00 

7. 423000 Услуге по уговору 1.720.000,00 

8. 424000 Специјализоване услуге 60.000,00 

9. 425000 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 

10. 426000 Материјал 1.410.000,00 

11. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000,00 

12. 482000 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 

власти другом 

 

920.000,00 

12.а 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 

13. 511000 Зграде и грађевински објекти 400.000,00 

14. 512000 Машине и опрема 1.400.000,00 

15. 513000 Остала основна средства 200.000,00 

16. 519000 Буџетска резерва за извршење основних средстава - 

  УКУПНО 1. – ОПШТИНСКА УПРАВА 41.275.000,00 

  РАЗДЕО 2. – СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

17.  413000 Накнаде у натури – превоз запослених 2.303.000,00 

18.  421000 Стални трошкови – енергетске услуге 8.420.900,00 

19.  421000 Стални трошкови – остале услуге 1.473.000,00 

20.  422000 Трошкови за пословна путовања у земљи 300.000,00 

21.  423000 Услуге по уговору – превоз ученика 8.850.000,00 

22.  423000 Друге услуге по уговору 1.500.000,00 

22.а 424000 Специјализоване услуге 406.700,00 

22.б 425000 Текуће поправке и одржавање 2.316.200,00 

23.  426000 Материјал 3.146.400,00 

24.  429000 Резерва за извршење буџета за робе и услуге  - 

25.  511000 Капитално одржавање зграда и објеката 791.800,00 

26.  512000 Машине и опрема 2.892.000,00 

  УКУПНО 2. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 32.400.000,00 

  РАЗДЕО 3 – СРЕДСТВА ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

27.  413000 Накнаде у натури - превоз запослених 981.400,00 

28.  421000 Стални трошкови – трошкови енергије 2.579.400,00 

29.  421000 Стални трошкови – остале услуге 274.800,00 

30.  422000 Трошкови за пословна путовања у земљи 20.000,00 

31.  423000 Услуге по уговору – административне стручне услуге 128.400,00 

32.  424000 Специјализоване услуге - 

32.а 425000 Текуће поправке и одржавање 566.250,00 

33.  426000 Материјал 1.200.000,00 

34.  429000 Резерва за извршење буџета за робе и услуге - 

35.  511000 Капитално одржавање зграда и објеката 1.283.000,00 

36.  512000 Машине и опрема 1.851.750,00 

  УКУПНО 3. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

8.885.000,00 
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  РАЗДЕО 4. – СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И РЕЛИГИЈУ  

37.  411000 Платe и  додаци запослених 4.023.698,00 

38.  412000 Социјални доприноси на терет послодавца 657.188,00 

38.а 413000 Накнаде у натури 50.000,00 

39.  414000 Социјална давања запослених 145.500,00 

40.  421000 Стални трошкови 450.000,00 

41.  422000 Трошкови за пословна путовања у земљи 10.000,00 

42.  423000 Услуге по уговору 25.000,00 

43.  426000 Материјал 107.500,00 

44.  481000 Дотације непрофит. инститицијама - Историјски архив 150.000,00 

45.  481000 Дотације осталим непрофитним институцијама – Градски музеј 1.200.000,00 

45.a. 481000 Завод за заштиту споменика 30.000,00 

46.  481000 Дотације осталим непрофитним институцијама – културно-

уметничка друштва – аматеризам 

 

2.050.000,00 

46.а 481000 Дотације осталим непрофитним институцијама - културне 

манифестације 

 

450.000,00 

47.  481000 Дотације осталим непрофитним институцијама – верске 

заједнице 

 

500.000,00 

48.  482000 Порези, обавезе, таксе и казне наметнуте од других нивоа власти 141.114,00 

49.  513000 Остала основна средства 100.000,00 

  УКУПНО 4. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА КУЛТУРУ 10.090.000,00 

  РАЗДЕО 5. – СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ  

50.  451000 Субвенције – ЈИП "Бачка Топола" 4.750.000,00 

51.  481000 Дотације непрофитним институцијама 250.000,00 

  УКУПНО 5 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 5.000.000,00 

  РАЗДЕО 6 . – СРЕДСТВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ  

52.  481000 Дотације непрофитним организацијама - мали спорт 1.800.000,00 

52.a 481000 Дотације непрофитним организацијама - масовни спорт 1.000.000,00 

52.б 481000 Дотације непрофитним орган- - спортске манифест. 1.300.000,00 

  УКУПНО 6. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ 

 

4.100.000,00 

  РАЗДЕО 7. – СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  

53.  423000 Услуге по уговору – превоз ученика средњих школа 7.000.000,00 

54.  426000 Материјал – Центар за социјални рад 72.000,00 

55.  472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.850.000,00 

56.  481000 Дотације непрофитним организацијама 2.846.000,00 

  УКУПНО 7. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СОЦИЈАЛНУ 

СИГУРНОТ СГРАЂАНА 

 

12.768.000,00 

  РАЗДЕО 8. – СРЕДСТВА ЗА ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ  

57.  411000 Плате и  додаци запослених 10.474.108,00 

58.  412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.707.299,00 

59.  414000 Социјална давања запосленим 194.000,00 

59.а 421000 Стални трошкови 40.000,00 

60.  426000 Материјал 2.200.000,00 

60.а 472000 Накнаде из буџета за социјалну заштиту 500.000,00 

61.  482000 Порези, обавезе таксе и казне наметнуте од власти  366.593,00 

  УКУПНО 8 – ПОСЕБАН РАЧУН ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ 

О ДЕЦИ 

 

15.482.000,00 
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  РАЗДЕО 9 – СРЕДСТВА ЗАФОНДОВЕ И РАЧУНЕ 

ПОСЕБНИХ НАМЕНА 

 

62.  424000 Фонд за заштиту животиња 200.000,00 

63.  424000 Фонд за дезинсекцију и дератиз. 1.000.000,00 

64.  424000 Фонду за противпожарну заштиту 500.000,00 

65.  424000 Посебан рачун за безбедност општине Б.Топола 200.000,00 

66.  424000 Фондација "Безбедност за све грађане" 300.000,00 

67.  451000 Капиталне субвенције Фонду за солидарну стамб. изгр. 5.828.000,00 

68.  424000 Посебан рачун за заштиту животне средине 500.000,00 

69.  424000 Посебан рачун за развој привреде и предузетнчичке 

активности 

 

500.000,00 

70.  472000 Накнаде из буџета – Фонд награда 400.000,00 

71.  472000 Накнаде из буџета – Посебан рачун за школовање младих 

талената 

 

5.800.000,00 

72.  521000 Робне резерве - 

  УКУПНО 9 – ФОНДОВИ И РАЧУНИ ПОСЕБНИХ 

НАМЕНА 

15.228.000,00 

  РАЗДЕО 10 – СРЕДСТВА ОСТАЛИМ 

КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА 

 

73.  481000 Дотације месним заједницама за вршење комуналних 

послова 

 

5.160.000,00 

74.  481000 Донација Дому здравља Бачка Топола 3.000.000,00 

75.  481000 Дотација удружењима грађана 1.342.400,00 

75.а 481000 Средства за манифестације међународног карактера 127.600,00 

  УКУПНО 10 – ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА 9.630.000,00 

  РАЗДЕО 11 – СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

  1. ЈП за грађевинско земљиште  

76. 451000 - реализација програма развоја насељеног места Б. Топола 37.300.000,00 

76.а 451000 - средства за обављање комун. послова у насељ. месту Б. Топола 10.100.000,00 

76.б 451000 - реализација јединственог програма очувања и унапређења 

система водоснабд. и саобраћаја на територији општине 

 

16.225.000,00 

76.в 451000 - средства за хитне интервенције – санацију објеката 2.000.000,00 

77.  451000 2. ЈП за урбанизам 2.600.000,00 

78.  451000 3. ЈП "Комград" – субвенције 3.000.000,00 

78. а 481000 4.  Месне заједнице - реализација програма развоја насеља 19.712.000,00 

79.  459000 Буџетска резерва за извршење субвенција - 

  УКУПНО 11 - ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 90.937.000,00 

  РАЗДЕО 12 – СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ  

80.  421000 Стални трошкови – платни промет 100.000,00 

80.а 424000 Специјализоване услуге - превент. здр. заштита - флуорогр. 3.500.000,00 

 

80.б. 

 

424000 

Специјализоване услуге - превент.здр. заштита - суфинанс. 

трошкова трихинелоскопског прегледа 

 

300.000,00 

81.  463000 Трансфери осталим нивома власти  - месне заједнице 

(самодопринос) 

 

3.500.000,00 

82.  499000 Средства резерве – стална резерва 1.300.000,00 

83.  499000 Средства резерве – текућа резерва 3.005.000,00 

  УКУПНО 12 – ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ 11.705.000,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ 257.500.000,00 
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Члан 14. 

 

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

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

у наредну годину. 
Неутрошена средства на крају године са посебног рачуна остају на посебном рачуну, осим 

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

Овлашћује се функционер који руководи корисником буџетских средстава да може 

предложити план награђивања запослених по основу квалитета рада, остврене продуктувности и 

уштеда у коришћењу  средстава. 

 

Члан 15. 

 

 Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници 

распоређују се и исказују по ближим наменама годишњим финансијским планом прихода и расхода 

на које сагласност даје Извршни одбор, а по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 

финансије. 

 Годишњи финансијски план прихода и расхода из става 1. оцог члана доноси функционер 

који руководи буџетским корисником, односно надлежни орган буџетског корисника, а доставља га 

на сагласност најкасније до 15.04.2003. године. 

 Детаљни услови коришћења средстава одобрених сходно ставу 1. и 2. овог члана могу се 

регулисати уговором. 

 Уколико корисник не поступи по одредбама закљученог уговора, поступиће се сходно ставу 

5. овог члана. 

 Уколико у року из става 2. овог члана буџетски корисник не донесе финансијски план, 

може користити средства распоређена у буџету, осим средстава за плате, месечно највише до 30% 

износа средстава која му припадају по равномерној динамици за један месец. 
 

Члан 16. 
 

Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе само до износа средстава 

обезбеђених у буџету општине. 

Приликом стварања нових обавеза за буџет општине, Извршни одбор утврђује да ли су за 

извршавање тих нових обавеза обезбеђена средства на основу биланса јавних прихода и биланса 

већ утврђених јавних расхода у буџету. 
 

Члан 17. 

 
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати код 

банака или других финансијских организација, закључивањем уговора о кредиту. 
 Уговор из става 1. овог члана закључује Извршни одбор Скупштине општине. 

Уговором о кредиту из става 2. овог члана не могу се утврдити услови пласмана 

неповољнији од услова на тржишту новца. 

Од 1. јануара 2003. године за обављање платног промета и депоновање средстава буџета 

Општине као и директних и индиректних корисника буџетских средстава, примењују се одредбе 

Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему. 

 

Члан 18. 
 

Обрачуната амортизација имовине која се води у буџету, отписује се на терет сопственог 

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

обрачунату амортизацију средстава за рад у 2003. години, сразмерно делу у коме су та средства 

обезбеђена из средстава буџета општине. 
 

Члан 19. 

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

Извршни одбор Скупштине општине. 

 
Извршни одбор Скупштине општине даје сагласност на Појединачне колективне уговоре 

свих органа и установа чији је оснивач Општина. 

  
Члан 20. 

 

 Извршни одбор даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета 

општине којима се утврђује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру 

запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма 

корисника буџета општине. 

 

Члан 21. 
 

Корисници средстава буџета општине дужни су да на захтев општине, а најмање два пута 

годишње, подносе извештај о свом раду и остваривању програма као и о коришћењу средстава 

пренетих из буџета општине за те намене. 

 

Члан 22. 

 

 Директни и индиректни корисници буџета су дужни да у својим финансијским плановима 

средства из буџета општине искажу на контима прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

Члан 23. 
 

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

сагласност Извршног одбора. 
Пренета средства из 2002. године по годишњем рачуну, распоредиће се финансијским 

планом за извршење буџета у 2003. години. 

 

Члан 24. 
 

 Свака исплата на терет средстава буџета општине врши се на основу решења наредбодавца, 

којим је утврђена обавеза и висина исплате. 

За пренос средстава из буџета корисник буџетских средстава подноси захтев Оделењу за 

финансије – Одсеку за буџет и фондове са одговарајућом документацијом. За кориснике који се 

финансирају преко посебних рачуна, захтев за пренос средстава из буџета подноси шеф Одсека за 

друштвене делатности, при чему се имају у виду приходи које буџетски корисници остварују 

обављањем услуга или уступањем јавних прихода. 

У захтеву за пренос средстава из буџета расходи се разврставају по економској 

класификацији, у складу  са законским прописима. 
 

Члан 25. 
 

За законито трошење средстава по свим наменама која припадају Општинској управи 

одговоран је секретар Општинске управе. 
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Секретар Општинске управе може у оквиру раздела 1. привремено изменити распоред 

средстава предвиђених за поједине намене, осим средстава предвиђених за зараде. 
За законито и наменско распоређивање средстава са посебних рачуна (сем посебног рачуна 

за избеглице) одговоран је шеф Одсека за друштвене делатности. 
 За законито и наменско трошење средстава која се усмеравају јавним предузећима, 

установама, организацијама или удружењима, одговорна су лица која руководе радом корисника 

буџетских средстава. 
 

III  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 

 Приликом коришћења средстава за текуће поправке и одржавање и улагања у основна 

средства сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђеном Законом о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", број 39/02). 

 Набавком мале вредности у смислу Закона о буџету Републике за 2003. годину сматра се 

набавка чија је процењена вредност нижа од 600.000,00 динара. 

 

Члан 27. 

 

 До оснивања одговарајућег фонда, средства за реализацију програма из области комуналне 

потрошње (реализација програма развоја насељеног места Бачка Топола и реализација јединственог 

програма очувања и унапређења система водоснабдевања и саобраћаја на територији општине) 

усмеравају се у корист ЈП за грађевинско земљиште. 

  

Члан 28. 

 

 Средства билансирана на позицији 73. - Дотације месним заједницама за вршење 

комуналних послова, распоредиће се у корист месних заједница, изузев Месне заједнице Бачка 

Топола, сразмерно броју становника. 

 

Члан 29. 

 

 Средства билансирана на позицији 46. - Посебног дела буџета усмериће се у корист 

културно уметничких друштава на основу посебног Правилника. 

 

Члан 30. 

 

 Распоред средстава билансирана на позицији 51. - Посебног дела буџета извршиће се на 

основу предлога ЈИП "Бачка Топола". 

 

Члан 31. 

 

 Средства предвиђена на позицији 52. - Посебног дела буџета распоредиће се на спортске 

клубове и друштва на основу предлога Управног одбора Удружења малих спортова општине. 

 Средства за спортске манифстације предвиђене на позицији 52.б. - Посебног дела буџета 

усмерава Извршни одбор. 

 

Члан 32. 

 

 Средства билансирана на позицији 60.а. - Посебног дела буџета реализоваће се по 

доношењу Одлуке о суфинансирању боравка трећег и четвртог детета у предшколској установи. 

 

Члан 33. 
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 Средства за специјализоване услуге - превентивна здравствена заштита предвиђена на 

озиција 80.а и 80.б. - Посебног дела буџета усмерава Извршни одбор. 

 

Члан 34. 
 

 Средства билансирана на позицијама у оквиру раздела 9. усмериће се на основу програма 

појединих фондова и рачуна посебних намена, које доноси Извршни одбор. 

 Приходи остварени за противпожарну заштиту, усмеравају се у корист Фонда за 

противпожарну заштиту у висини остварених прихода. 
 

Члан 35. 
 

 Средства билансирана на позицији 75.а. - Средства за манифестације међународног 

карактера - усмерава Извршни одбор. 
 

Члан 36. 
 

 Овлашћује се Извршни одбор да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са 

прописаним класификацијама. 

Члан 37. 
 

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

општине Бачка Топола», а примењиваће се од 1. јануара 2003. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-8/2003-II  Председник 

Дана: 28.03.2003. г. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

4. 
 

 На основу члана 126. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 9/2002) и чланова 33. и 99. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине 

Бачка Топола", бр. 6/2002, 10/2002 и 12/2002) Супштина општине Бачка Топола на седници 

одржаној дана 28. марта 2003. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ГРАЂАНСКОМ БРАНИОЦУ  (ОМБУДСМАНУ) 
 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређују се услови за постављање и начин постављања грађанског браниоца, 

престанак дужности, надлежности и овлашћења и начин поступања грађанског браниоца на 

територији Општине Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 За грађанског браниоца може се поставити лице које је држављанин Републике Србије и 

које није осуђивано за кривична дела, које је дипломирани правник са најмање десет година радног 

искуства на пословима правне струке, који познаје рад управе и језике који су у службеној 

употреби на територији Општине Бачка Топола. 
 

Члан 3. 

 

 Грађанског браниоца на предлог Председника Општине Бачка Топола поставља Скупштина 

општине Бачка Топола (у даљем тексту: Скупштина), већином гласова од укупног броја одборника. 
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 Мандат грађанског браниоца траје 5 година, а исто лице може бити изабрано највише два 

пута узастопно. 
 

Члан 4. 
 

 Грађански бранилац пре ступања на дужност полаже заклетву која гласи: " Изјављујем да 

ћу своју дужност вршити савесно и непристрасно у складу са Уставом, законом и Статутом 

Општине Бачка Топола и да ћу штитити права и слободе грађана поштујући принцип једнакости 

пред законом." 

 Грађански бранилац полаже заклетву пред Скупштином. 

 

Члан 5. 
 

 Грађанском браниоцу дужност престаје истеком мандата, на лични захтев, одласком у 

пензију и разрешењем. 

 Грађански бранилац се разрешава дужности ако буде правоснажно осуђен за кривично дело 

учињено са умишљајем за које је осуђен на казну затвора у најмање 6 месеци, ако обавља другу 

јавну функцију или професионалну делатност, која је неспојива са том функцијом, уколико 

нестручно и несавесно обављају функцију и ако изгуби домаће држављанство. 

 Одлуку о престанку дужности грађанског браниоца доноси Скупштина. 

 

Члан 6. 
 

 Поступак за разрешење грађанског браниоца покреће се на предлог Председника Општине 

Бачка Топола, или најмање 10 одборника Скупштине општине. 

 

II. НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

 

Члан 7. 

 Грађански бранилац штити индивидуална и колективна права и интересе грађана, 

контролише примену закона и других прописа у раду управе и јавних служби, у погледу 

законитости, целисходности и ефикасности поступања управе и јавних служби. 

 

Члан 8. 
 

 Грађански бранилац је овлашћен да покреће поступак испитивања повреде права грађана, 

даје мишљења и препоруке управи и јавним службама, председнику Скупштине, Председнику 

Општине Бачка Топола и грађанима, иницира покретање дисциплинског, прекршајног или 

кривичног поступка против запослених и функционера у управи и јавним службама. 
 

Члан 9. 
 

 Грађански бранилац упозорава управу и јавне службе, упућује им препоруке и критике ако 

установи незаконити и неправилан рад којима су повређена права и интереси грађана и о томе 

обавештава Скупштину. 
 

Члан 10. 
 

 На захтев грађанског браниоца управа и јавне службе су дужни да дају податке и 

информације од значаја за вршење његових овлашћења. 

 

Члан 11. 

 

 Грађански бранилац дужан је да чува државну, службену, пословну и професиналну тајну 

до које је дошао у вршењу функције и по престанку мандата. 
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Члан 12. 

 

 Грађански бранилац ужива имунитет као и одборници Скупштине. 

 

III  ПОСТУПАК 

 

Члан 13. 

 

 Грађански бранилац покреће поступак на сопствену иницијативу или по притужби грађана. 

 

Члан 14. 

 

 Притужба се подноси у писменом облику или усмено на записник. 

 Притужба садржи назив органа на чији се рад односи, опис повреде права, чињенице и 

доказе који поткрепљују притужбу, податке о томе која су правна средства искоришћења и лично 

име и адресу подносиоца. 

 

Члан 15. 

 

 Притужба се подноси најкасније у року од једне године од дана учињене неправилности 

или од дана доношења последњег акта којим је одлучивано о спорној ствари. 

 

Члан 16. 

 

 Грађански бранилац ће одбацити притужбу: 

 1. ако не садржи личне податке подносиоца ако је притужба у писменој форми, 

 2. ако не садржи друге прописане податке из члана  14. става 2. ове Одлуке, а подносилац у 

остављном року је не допуни, 

 3. ако је поднета по истеку прописаног рока, 

 4. ако нису исцрпљена сва друга правна средства за отклањање повреде, 

 5. ако је реч о поновљеној притужби, а нису поднети нови докази. 

 Подносилац притужбе обавештава се о разлозима одбацивања. 

 

Члан 17. 

 

 О притужби која испуњава услове за поступање грађански бранилац обавештава 

функционера који руководи управом односно јавном службом на чије се поступање притужба 

односи 

 Функционер је дужан да се у року од петнаест дана изјасни о притужби. 

 

Члан 18. 

 

 Грађански бранилац може да тражи податке, потребну документацију и обавештења од 

управе односно јавне службе и да позове лица ради давања изајве. 

 Позвани органи односно лица у том органу су дужни поступати по ставу 1. овог члана, а у 

супротном грађански бранилац обавештава орган који врши надзор над њиховим радом. 

 

Члан 19. 

 

 Уколико грађански бранилац утврди да нема повреде права грађана или других 

неправилности у раду управе односно раду јавне службе, о томе ће писмено обавестити подносиоца 

притужбе и управу односно јавну службу чији је рад био предмет контроле. 
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 Грађански бранилац ако утврди да је повређено право грађана или утврди друге 

неправилности у раду управе односно јавне службе, сачињава одговарајуће мишљење, са 

предлогом или препоруком за поступање управе или јавне службе. 

 Управа односно јавна служба може да да примедбу у року од петнаест дана од дана пријема 

мишљења. 

 Грађански бранилац је дужан да о коначном мишљењу обавести управу односно јавну 

службу и подносиоца притужбе. 

 

Члан 20. 

 

 Управа односно јавна служба дужна је да у року од петнаест дан од дана пријема коначног 

мишљења писмено обавести грађанског браниоца о предузетим мерама. 

 

Члан 21. 

 

 Ако управа односно јавна служба не обавести грађанског браниоца или не поступи по 

препоруци, грађански бранилац обавештава орган који врши надзор над њиховим радом. 

 Ако се ни тада не поступи по препоруци, грађански бранилац може да обавести јавност 

путем средстава јавног информисања. 

 

Члан 22. 

 

 Грађански бранилац једном годишње подноси Скупштини извештај о своме раду. 

 

IV ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА 
 

Члан 23. 
 

 Грађански бранилац има право на плату. 

 За обрачун и исплату плате грађанског браниоца примењује се коефицијент утврђен за 

начелника Општинске управе. 

Члан 24. 

 

 Грађански бранилац остварује и друга права по основу рада, у складу са прописима о  

радним односима и платама у државним органима. 

 

Члан 25. 

 

 До избора председника Општине Бачка Топола, грађански браниоц се поставља и његово 

разрешење се покреће, на предлог Извршног одбора Скупштине општине. 

 

Члан 26. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине 

Бачка Топола. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 75-1/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

 

 

 



Број 1. 28.03.2003. СТРАНА  17.  OLDAL 2003.03.28.         1. szám 

 

 

 

 

5. 

 На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и уређењу простора и насеља ("Сл. гладник 

РС", број 44/95 и 16/97) и чл. 12. тачке 2. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка 

Топола, бр. 6/02, 10/02 и 12/02) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 28. марта 

2003. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О УСВАЈАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ  

ПРОЈЕКТА ГРАДСКОГ ПАРКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Измена урбанистичког пројекта градског парка у Бачкој Тополи, који је израдио 

ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош, у Бачкој Тополи, под бројем УП-7591/I-02 новембра 

2002. године (у даљем тексту: Измена пројекта). 

 

Члан 2. 

 

 Изменом Пројекта се ближе разрађује Генерални план Бачке Тополе – део блока 2, односно 

катастарска парцела бр. 5326 к.о. Бачка Топола – град. 

 

Члан 3. 

 

 Изменом Пројекта је обухваћен простор који је ограничен објектима: 

 - објекат Ватрогасног дома на северу, 

 - градски парк на западу 

 - објекат АИК-а на југу, 

 - улицом М. Тита (М-22) на истоку, у укупној површини парцеле П = 1939 м
2
. 

 

Члан 4. 

 

 Пројекат се састоји од: 

 I  Текстуалног дела: 

1. Увода 

2. Правни и плански основ 

3. Границе урбанистичког пројекта и парцелација 

Образложење измене урбанистичког пројекта градског парка у Бачкој Тополи. 

4. Панирани објекат на катастарској парцели 5326 

5. Намена и карактер простора 

6. Степен искоришћености земљишта 

7. Степен изграђености 

8. Намена објекта и површина 

9. Спратност и димензије 

10. Кров 

11. Утицај планираног објекта на остале садржаје у блоку 2 

12. Хортикултура 

13. Саобраћај 

14. Електрика 

15. Телефонски прикључак 

16. Водоснабдевање 

17. Канализација 

18. Гасовод 
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19. Услови заштите 

20. Услови заштите од елементарних непогода и ратних разарања 

21. Остали услови за изградњу објеката 

22. Допунске одредбе 

23. Претходни технички услови 

 

Графички прилози 

1. Фото документација 

2. Извод из генералног плана Бачка Топола Е-1759 

3. Извод из урбанистичког рпојекта градског парка Е-1899 

4. Локација 

5. Постојеће стање, граница обухваћеног простора 

6. Диспозиција административног објекта, саобраћај и нивелација 

7. Препарцелација 

8. Изгледи планираног објекта 

9. Хортикултура 

10. План инфраструктуре 

 

Измена пројекта са својим текстуалним и графичким прилозима чини саставни део Одлуке 

о изради измена урбанистичког пројекта градског парка у Бачкој Тополи, и представља правни 

основ за израду урбанистичко-техничких услова односно израде пројектне документације. 

 

Члан 5. 

 

Елаборат Измене урбанистичког пројекта оверен је потписом председника и печатом 

Скупштине општине Бачка Тпола, и чува се у Општинској управи, Оделењу за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољоприреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 

послове. 

 

 

Члан 6. 

 

 О спровођењу Измене пројекта стараће се: 

 - Општинска управа Бачка Топола, 

- Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољоприреду, приватно 

предузетништво и имовинско-правне послове, 

- ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката азједничке комуналне потрошње 

Бачка Топола. 

 

Члан 7. 

 

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

Топола. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 350-2/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине опшине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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6. 

 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу протора и насеља (''Сл. гласник РС'', 

број 44/95 и 16/97) и члана 33. тачка 4. Статута општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка 

Топола'', број 6/02, 10/02 и 12/02), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. 

марта 2003. године, донела је 

О Д Л У К У 

 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА ДЕЛОВЕ БЛОКОВА  

1, 6, 7, 16 И 17 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ ДЕО ШИРЕ ЗОНЕ ЦЕНТРА БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Урбанистичког пројекта за део шире зоне центра у Бачкој Тополи ул. 

Раде Кончара од ул. М. Тита до ул. Моша Пијаде, (у даљем тексту: Пројекат) у циљу обезбеђивања 

услова за уређење, организацију и коришћење простора и изградњу објеката. 

 

Члан 2. 

 

 Пројекат се припрема за простор шире зоне центра у Бачкој Тополи за делове блокова 1, 6, 

7, 16 и 17 по Генералном плану Бачке Тополе, и то следеће улице односно катастарске парцеле: 

К.О. Б. Топола - град 

 Простор обухвата делове ул. Раде Кончара од улице М. Тита до улице Моша Пијаде, 

односно граница обухваћеног простора са запада осовина ул. М. Тита бр. парц. 7308, са југа дуж 

јужне међе парц. Народне технике бр. 5366, дуж коловоза на тргу Братства јединства укључујући 

зграду парц. број 5414 и слободну зелену површину иза Робне куће Београд, даље према југу дуж 

објекта Дунавска бр. 3, затим повезује улицу 29. Новембра дуж објекта Дунавска бр. 4. и 29. 

Новембра бр. 6, затим дуж коловоза у ул. 29. Новембра до објекта 29. Новембра бр. 1, дуж тротоара 

поред истог до јужне међе парцела 5487 и 5486, затим осовином улице 1. Маја до јужне међе 

парцела 5499, 5500, 5501, 5502, 5503/2, 5504 до улице Светозара Милетића до западне регионалне 

линије парцела 5723, 5725 и 5724 до осовине улице Моша Пијаде, затим северном међом парцеле 

4120 до улица Омладинске и даље осовином улице Толстојеве до улице Народног фронта затим 

северном међом парцела 4454, 4455 и 4456 до улице Николе Тесле, затим северном међом парцела 

4461, 4462, 4464/2, 4465 и 4467 до осовине улице М. Тита.  

Овако обухваћен простор је површине 8,99 ха. 

 

Члан 3. 

 

 Рок за израду Пројекта је 45 радних дана од дана доношења Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

 За носиоца израде Пројекта одређује се ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из 

Бачке Тополе, ул. М. Тита бр. 39. 

 

Члан 5. 

 

  Средства за израду пројекта обезбеђује инвеститор ЈП за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње из Бачке Тополе, ЈП за урбанизам 

Бачка Топола и Мали Иђош из Бачке Тополе и заинтересовани субјекти односно заинтересована 

правна лица.  

Члан 6. 

 

 У току израде Урбанистичког ројекта не може се вршити промет нити издавати 

урбанистичка дозвола и градња објеката на парцелама из чл. 2 ове Одлуке. 
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Члан 7. 

 

 Нацрт Урбанистичког пројекта ће се изложити на јавни увид у трајању од 15 дана у ком 

року ће се спровести стручна расправа. 

 Излагање нацрта на јавни увид и стручна расправа оглашавају се у локалним листовима на 

српском и мађарском језику. 

 

Члан 8. 

 

 Одлуку о приступању изради урбанистичког пројекта са основним Графичким приказом 

пројекта предметног простора доставити Министраству грађевина Београд у року од 15 дана од 

дана доношења. 

 

Члан 9. 

 

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

Бачка Топола''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 350-8/03-IV Председник 

Дана: 28.03.2003. г Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  

          

7. 

 

 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (''Сл. гласник РС'', 

број 44/95 и 16/97) и члана 33. тачка 4. Статута Општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка 

Топола'', број 6/02, 10/02 и 12/02), Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. 

марта 2003. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ДЕЛА БЛОКА 2.  

У Б.ТОПОЛИ (ПОТЕЗ УЛИЧНОГ ФРОНТА УЛ. М. ТИТА –  

ОД ВАТРОГАСНОГ ДОМА ДО УЛ. НУШИЋЕВА) 

 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Урбанистичког пројекта дела блока 2. (у даљем тексту: Пројекат) у 

Бачкој Тополи (потез уличног фронта, ул. М. Тита, од Ватрогасног дома до ул. Нушићева), у циљу 

обезбеђивања услова за уређење, организацију и коришћење простора и изградњу објеката. 

 

Члан 2. 

 

 Пројекат ће обухватити део блока 2. по ГП-у Бачка Топола, односно Граница 

обухваћеног простора је:  

 Са истика осовина улице М. Тита бр. парц. 7308, са југа јужна међа Ватрогасног дома бр. 

парц. 5325, граница се даље пружа западном међом парц. 5325, 5324/2, и источном међом парцеле 

5323, јужном и западном међом парцеле Венуса бр. 5317/1, и западном међом парцеле 5317/2 до 

улице Нушићеве, где се протеже осовином улице Нушићеве до осовине улице М. Тита. 
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 Овим Урбанистичким пројектом обухваћене су следеће парцеле: 5325, 5324/1, 5324/2, 

5317/1, 5317/2, 5322, 5321/1, 5321/2, 5320, 5319/1, 5319/2, 5318/1, 5318/2, 5318/3 и делови парцела 

ул. Нушићева 7451 и део ул. М. Тита 7308 к.о. Б.Топола – град. 

 Површина овако обухваћеног простора је 2,89 ха. 

 

Члан 3. 

 

 Рок за израду пројекта је 45 радних дана, од дана доношења Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

 За носиоца израде Пројекта одређује се Јавно предузеће за урбанизам Бачка Топла и Мали 

Иђош из Бачке Тополе, ул. М. Тита бр. 39. 

 

Члан 5. 

 

 Средства за израду пројекта обезбеђује инвеститор ЈП за грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу објеката заједничке комуналне потрошње из Бачке Тополе, ЈП за урбанизам Бачка Топола 

и Мали Иђош из Бачке Тополе и заинтересовани субјекти односно заинтересована правна лица.  

 

Члан 6. 

 

 У току израде Урбанистичког пројекта не може се вршити промет нити издавати 

урбанистичка дозвола и градња објеката на парцелама из чл. 2 ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

 

 Нацрт Урбанистичког пројекта ће се изложити на јавни увид у трајању од 15 дана у ком 

року ће се спровести стручна расправа. 

 Излагање нацрта на јавни увид и стручна расправа оглашавају се у локалним листовима на 

српском и мађарском језику. 

Члан 8. 

 

 Одлуку о приступању изради урбанистичког пројекта са основним Графичким приказом 

пројекта предметног простора доставити Министраству грађевина Београд у року од 15 дана од 

дана доношења. 

Члан 9. 

 

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

Бачка Топола''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 350-10/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

8. 

 

 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (''Сл. гласник РС'', 

број 44/96 и 16/97) и члана 33. тачка 4. Статута Општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка 

Топола'', број 6/02, 10/02 и 12/02), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28. 

марта 2003. године, донело је 
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О Д Л УК У  

 

O ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ДЕЛА БЛОКА 47. У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Урбанистичког пројекта дела блока 47 у Бачкој Тополи, (у даљем 

тексту: Пројекат), у циљу обезбеђивања услова за уређење, организацију и коришћење простора и 

изградњу објеката. 

 

Члан 2. 

 

 Пројекат се припрема за простор у источном делу насеља намењен верским садржајима, 

радном комплексу и индивидуалном становању, у блоку бр. 47 по Генералном плану Бачка Топола. 

Граница обухваћеног простора: 

Са севера ограничен осовином улице Раде Кончара, са истока западном међом 

''Житокомбината'' бр. парц. 3720 и парцеле Индустријске улице бр. 7521, са југа северном 

регулационом линијом парцела бр. 6012, 6011, 6010, 6009 до осовине улице Трг Ослобођења бр. 

парц. 7523, са запада осовина улице Трг Ослобођења до улице Раде Кончара. 

Овако обухваћена површина износи 0,92 ха. 

 

Члан 3. 

 

 Рок за израду Пројекта је 45 радних дана од дана доношења Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

 За носиоца израде пројекта одређује се ЈП за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош из 

Бачке Тополе, ул. М. Tита бр. 39. 

 

Члан 5. 

 

 Средства за израду пројекта обезбеђује инвеститор ЈП за грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу објеката заједничке комуналне потрошње из Бачке Тополе, ЈП за урбанизам Бачка Топола 

и Мали Иђош из Бачке Тополе и заинтересовани субјекти односно заинтересована правна лица.  

 

Члан 6. 

 

 У току израде Урбанистичког пројекта не може се вршити промет нити издавати 

урбанистичка дозвола и градња објеката на парцелама из чл. 2. ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

 

 Нацрт Урбанистичког пројекта ће се изложити на јавни увид у трајању од 15 дана у ком 

року ће се спровести стручна расправа. 

 Излагање нацрта на јавни увид и стручна расправа оглашавају се у локалним листовима на 

српском и мађарском језику. 

 

Члан 8. 

 

 Одлуку о приступању изради Урбанистичког пројекта са основним Графичким приказом 

пројекта предметног простора доставити Министарству грађевина Београд у року од 15 дана од 

дана доношења. 
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Члан 9. 

 

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

Бачка Топола''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 350-7/03-IV Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

         

9.   

 На основу 4. став 1. тачка 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" број 

16/97 и 42/98), члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл.гласник РС" бр. 46/95 и 

66/2001) и члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола" бр. 6/2002, 

10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. марта 2003. 

године донела је 

 

О Д Л У К У  

 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола ("Службени лист 

општине Бачка Топола" бр. 3/96 и 11/2001) у члану 15 тачка 6) додаје се нова тачка 2. која гласи: 

"Сенћански пут – кућни број 94." 

 Досадашње тачке 2., 3., 4., 5., 6. и 7. постају 3., 4., 5., 6., 7. и 8. 

 

Члан 2. 

 

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

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 344-15/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

 

10. 

 На основу члна 86. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002) и члана 

33. тачка 28. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", број  6/2002 и 

10/2002), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28.марта 2003. године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

 



Број 1. 28.03.2003. СТРАНА  24.  OLDAL 2003.03.28.         1. szám 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл. лист општине Бачка Топола", број 3/95, 

1/96, 3/96, 6/96, 1/97, 2/97, 5/98, 17/2000 и 11/2001) тарифни број 4. код "Ослобођења":  на крају 

реченице брише се тачка и додаје се следећи текст: 

"као и предузетници који отварају нове производне погоне, проширују  капацитете са 

повећањем броја радника 2 године од године отварања новог погона односно проширења 

капацитета са повећањем броја радника." 

 

Члан 2. 

 

 У тарифном броју 9. код "НАПОМЕНА": на крају реченице брише се тачка и додаје се 

следећи текст: 

 "предузетници који отварају нове производне погоне, проширују капацитете са повећањем 

броја радника 2 године од године отварања новог погона односно проширења капацитета са 

повећањем броја радника." 

 

Члан 3. 

 

 У тарифном броју 11. код "Ослобођења": на крају реченице брише се тачка и додаје се 

следећи текст:  

 "предузетници, који отварају нове производне погоне, проширују капацитете са повећањем 

броја радника 2 године од године отварања новог погона односно проширења капацитета са 

повећањем броја радника.". 

 

Члан 4. 

 

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

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 43-2/2003-I Скупштине општине 

Дана: 28.03.2003. Баби Атила с.р.,  

Бачка Топола 

 

11. 

 

  На основу члана 27. став 2. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 44/95 и 

16/97) и члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", број 6/2002, 

10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. марта 2003.  

године, доноси  

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Бачка 

Топола", бр. 1/2000, 6/2001, 10/2001 и 12/2001) у члану 9. брише се став 2. 

 Досадашњи ставови 3. и 4. постају 2. и 3. 
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Члан 2. 

 

У члану 17. додаје се алинеја пет која гласи: 

 - за земљиште на коме се налази пословни простор предузетника који отварају нове 

производне погоне, проширују капацитете са повећањем броја радника и то две године од отварања 

новог погона, односно проширења капацитета са повећањем броја радника. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаљивања у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 43-2/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р., 

 

12. 

 

На основу члана 24 и 29 Закона о одржавању стамбених зграда (“Сл.гласник РС”, бр. 44/95 

и 46/98) и члана 33 Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 6/2002) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. децембра  2002. године донела је  

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о одржавању стамбених зграда на тераиторији општине Бачка Топола (“Сл.лист 

општине Бачка Топола”, бр. 10/96 и 1/99) у члану 1 став 2 се брише. 

 

Члан 2 

 

 Члан 4 се мења и гласи: 

 “О начину организовања послова одржавања одлучује Скупштина зграде”. 

 

Члан 3 

 

 У члану 8 став 2 брише се текст: “посебне накнаде”. 

 

Члан 4  

 

 Досадашњи чланови 9-17 се бришу. 

 

Члан 5 

 

 Додаје се нови члан 9 који гласи: 

 “У изузетним случајевима и власницима породичних стамбених зграда код којих дође до 

оштећења услед елементарних непогода обезбедиће се као мера хитне интервенције извођење 

радова на санирању исте. 
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 Посебна комисија именована од стране Извршног одбора ће утврдити висину и обим штете 

и извођење неопходних радова потребних за санирање штете. 

 Средства за извођење радова из става 2 овог члана ће се обезбедити у буџету општине, а 

враћање истих ће се регулисати уговором између власника и Извршног одбора." 

 

Члан 6 

 

Додаје се нови члан 10 који гласи:  

“Надзор над применом ове одлуке врши Општински орган управе преко одговарајућих 

инспекција”. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снаду осмог дана од дана објаваљивања у “Службеном листу општине 

Бачка Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 452-9/2002-I Председник 

Дана: 26.12.002.год. Скупштине општине 

Бачка Топола  Дудаш Александар с.р., 

 

13. 

 

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

33. тачке 6. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 

10/2002 и 12/2002), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  28. марта 2003. 

године, утврдила је 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

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 
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 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. 

 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. 

 



Број 1. 28.03.2003. СТРАНА  28.  OLDAL 2003.03.28.         1. szám 

 

 

 

 

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. 

 

 О прихватању ове Одлуке  грађани Месне заједнице ће се изјаснити тајним гласањем. 

 

Члан 17. 

 

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

Бачка Топола». 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 016-2/2003-I Председник  

Дана: 28.03.2003. г. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  

 

14. 

 

 На основу члана 33. став 1. тачка 23. Статута Општине Бачка Топола ("Службени лист 

Општине Б.Топола, број 6/2002, 10/2002 и  12/2002) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној дана 28. марта 2003. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ  

"БЕЗБЕДНОСТ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ" 

 

I 

 

  Усваја се Споразум о оснивању Фондације "Безбедност за све грађане" 

 

II 

 

 Овлашћује се Баби Атила, председник Скупштине општине Бачка Топола за потписивање 

Споразума о оснивању Фондације "Безбедност за све грађане". 
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III 

 

 Овај закључак ће се објавити у "Службеном листу Општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 2-2/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачкa Топола Баби Атила, с.р. 

 

15. 

 

 На основу члана 126. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002), члана 

25. Одлуке о грађанском браниоцу (омбуцману) ("Сл. лист општине Б.Топола", број 1/2003) и члана 

99. Статута општине Б.Топола ("Службени лист општине Б.Топола" број 6/2002, 10/2002 и 12/2002) 

Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 23. марта 2003. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПОСТАВЉАЊУ ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА (ОМБУДСМАНА) 

У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Поставља се ЧЕРНИК ДЕНЕШ, дипл. правник из Бачке Тополе за грађанског браниоца 

(омбудсмана) у општини Бачка Топола на мандатни период од 5 година, почев од 1. априла 2003. 

године. 

 

I I 

 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола" 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-9/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

16.  

 

На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама ("Сссл. гласник РС", број 42/91), члана 

50. Закона о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", број 49/52, 29/93, 53/93, 67/93, 

28/94, 47/94, 25/96 и 29/01) члана 8. Одлуке о оснивању предшколске установе за децу на 

територији општине Бачка Топола ("Сслужбени лист општине Бачка Топола", број 5/93) и члана 33. 

тачка  10. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола, број 6/2002, 

10/2002 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана  28. марта 2003. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА 
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I 

 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору Предшколску установу за децу "Бамби" Бачка 

Топола 

 - из реда оснивача: 

 1. Еделењи Иштван, председник Управног одбора 

 2. Фодор Золтан, члан Управног одбора 

  

II 

 

 Именују се у Управни одбор Предшколске установе за децу "Бамби" Бачка Топола  

 - из реда оснивача: 

 1. Сич Карољ, за председника Управног одбора 

 2. Турчањи Андраш, за члана Управног одбора. 

 

III 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-10/2003-I Председник 

Дана: 28.03.2003. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

17. 

 

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

интереса ("Службени гласник Републике Србије", 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 и 12/2002) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 28. марта 2003. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

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 то: 

 

1. НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

а) ПРВА СТРАНА  - маркица 5 х 3 цм 900,00 динара + пп 

б) ЗАДЊА СТРАНА  - маркица 5 х 3 цм 600,00 динара + пп 

в) УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ 

1/1 стране 5.500,00 динара + пп 

1/2 стране 3.200,00 динара + пп 

1/4 стране 1.800,00 динара + пп 

1/8 стране 1.000,00 динара + пп 

1/16 стране 600,00 динара + пп 

1/32 стране 350,00 динара + пп 
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г) Мали огласи за приватна лица до 15 речи: 50,00 динара + пп 

д) Ин мемориам 350,00 динара + пп 

ђ) РЕПОРТАЖА 1/1 СТРАНЕ 6.000,00 динара + пп 

 Огласи политичког карактера су за 50% скупље. 

Остали специјални огласи су 30% скупље. 

 

2. УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ НА КАБЛОВСКОЈ  ТЕЛЕВИЗИЈИ 

а) ПРИВАТНА ЛИЦА: 

- 1 недеља, само текст (10 секунди, дневно мин. 20 пута) 100,00 динара + пп 

- 1 недеља, текст и слика (10 секунди, дневно мин. 20 пута) 150,00 динара + пп 

б) ПРАВНА ЛИЦА: 

- 1 нeдеља, само текст (10 секунди, дневно мин. 20 пута) 200,00 динара + пп 

- 1 месец, текст и слика (10 секунди, дневно мин. 20 пута) 800,00 динара + пп 

- израда спота 3.500,00 динара + пп. 

 

 Уколико је резервисан огласни простор у свим медијама, одобрава се попуст од 20%. 

 

II 

 

 Ово Решење се примењује од 1. априла 2003. године и објавиће се у "Службеном листу 

општине Бачка Топола". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 38-4/2003-I Скупштине општине 

Дана: 28.03.2003. Баби Атила с.р., 

Бачка Топола 

 

18. 

 

На основу члана 8. став 1. Закона о средствима у својини Републике Србије (“Сл.гласник 

РС,”бр. 53/95,3/96,54/96 и 32/97) и члана 7. Одлуке о организовању располагања и управљања 

непокретностима у државној својини (“Сл.лист општине Бачка Топола”,бр.5/97) Извршни одбор 

Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. фебруара 2003. године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ЗАМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

I 

 

Мења се  зграда угоститељства (Рекреационо-спортски центар "Венус" – економска зграда, 

кафана, кухиња, и рекреационо-спортски садржаји: велики и мали базен, турско купатило, сауна, 

теретана, куглана и грил бар, бифе на платоу, тераса код ресторана, просторије за одмор, гардероба, 

машинска хала, санитарни чвор) у Бачкој Тополи улица М.Тита бр.63 уписана у поседовни лист 

бр.4701 к.о. Бачка Топола-град, парцелни број 5317/1 са површином, земљиште под зградом-

објектом 00-54-56 м² и земљиште уз објекат површине 00-54-24 м² на којој је носилац права 

коришћења Општина Бачка Топола за зграду угоститељства (ДД  УТП “Војводина”) у Бачкој 

Тополи улица М.Тита бр.44 уписана у поседовни лист 3939 к.о. Бачка Топола-град, парцелни број 

4466/1 са површином, пословни простор угоститељства-међуспрат 400м²-основни број посебног 

дела 7, пословни простор угоститељства-подрум 410 м² - основни број посебног дела 4, пословни 

простор угоститељства-приземље 618м² - основни број посебног дела 2, пословни простор 

угоститељства-први спрат 480м² - основни број посебног дела 5, пословни простор угоститељства – 

други спрат 430м² -основни број посебног дела 6, која је у власништву ДД УТП “Војводина”. 
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II 

 

Агенција за процену некретнина ће извршити процену обе некретнине које су предмет 

замене, а евентуална разлика у вредности исплатиће се по извршеној процени. 

 

III 

 

Наведеном заменом некретнина би се регулисао на адекватан начин дугогодишњи проблем  

службених просторија за рад Општинске управе Бачка Топола, а ДД УТП "Војводина" би овом 

заменом стекао власништво и посед објекат, који према садржајима којим располаже, даје стабилну 

основу за успешно пословање. 

 

IV 

 

Након добијања сагласности од стране Владе Републике Србије сачиниће се уговор о 

замени некретнина погодан за земљишно-књижну спроведбу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

ИЗВРШНИ ОДБОР Извршног одбора 

Број:  464-5/03-IV Дудаш Александар с.р.,  

Дана: 11.02.2003.   

Бачка Топола  

 

19. 

 На основу члана 1 Уредбе о ценама одређених производа и услуга (“Сл.гласник РС”, бр. 

2/2002) и 3 и 4 Одлуке о начину формирања цена комуналних услуга и цена станарине (“Сл.лист 

општине Бачка Топола”, бр. 1/97) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници 

одржаној дана 4. марта 2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ЈП “КОМГРАД” БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Даје се сагласност на цене комуналних услуга ЈП “Комград” из Бачке Тополе и то: 

 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ 

а) за физичка лица 15,00 дин/м³ 

б) за установе, водне заједнице и 

Војску Југославије 15,00 дин/м³ 

ц) за школе и обданишта 7,50 дин/м³ 

д) за правна лица 45,00 дин/м³ 

 

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА       

а) за физичка лица 7,50 дин/м³ 

б) за установе и Војску Југославије 7,50 дин/м³ 

ц) за школе и обданишта  3,75 дин/м³ 

д) за правна лица 22,50 дин/м³ 

 

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА    

а) за физичка лица 1,80 дин/м² 

б) за установе, школе и обданишта 1,80 дин/м² 

ц) за правна лица 5,40 дин/м² 
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II 

 

 Обавезује се ЈП "Комград" Бачка Топола да обезбеди попуст односно субвенцију за цене 

комуналних услуга у висини од 50% попуста за следећа домаћинства: 

 а) Кориснике права на материјално обезбеђење и кориснике права на додатак за помоћ и 

негу другог лица по Закону о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, 

 б) Пензионере који примају најнижу пензију у складу са прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању, под условом да немају других прихода у домаћинству или непокретну 

имовину, осим стана у коме станују. 

 

III 

 

 Ово решење се примењује од 01.04.2003. године и објавиће се у “Службеном листу 

општине Бачка Топола”. 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 38-1/2003 Председник 

Дана: 4.03.2003.год. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар, с.р. 

 

20. 

 

 На основу члана 15. став 2. Решења о привременом финансирању општине Бачка Топола у 

периоду јануар-март 2003. године ("Службени лист општине Бачка Топола", број 12/2002), 

Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 11. марта 2003. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА НА ПОЈЕДИНЕ НАМЕНЕ 

У ПЕРИОДУ ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 1. 

 

 У члану 4. Решења о привременом финансирању општине Бачка Топола у периоду јануар-

март 2003. године ("Службени лист општине Бачка Топола", број 12/2002), - у даљем тексту: 

Решење -, износ: "17.150.000,00" замењује се у износом: "16.590.000,00". 

 

Члан 2. 

 

 У члану 10. Решења врше се следеће измене: 

 - на конту 412000 "Социјални доприноси на терет послодавца", износ: "1.493.000,00" 

замењује се износом: "1.503.000,00", 

 - на конту 425000 "Текуће поправке и одржавање", износ: "125.000,00" замењује се износом: 

"375.000,00", 

 - на конту 429000 "Резерва за извршење буџета за робе и услуге", износ: "250.000,00" се 

брише, 

 - на контру 451000 "Субвенције јавним нефинансијским организацијама", износ: 

"19.770.000,00" замењује се износом: "20.320.000,00", 

 - на контру 459000 "Буџетска резерва за извршење субвенција", износ: "550.000,00" се 

брише, 

 - на конту 472000 "Накнаде за социјалну заштиту из буџета", износ: "541.500,00" замењује 

се износом: "1.101.500,00", 
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 - на конту 511000 "Капитално одржавање зграда и објеката", износ: "1.020.000,00" замењује 

се износом: "450.000,00", 

 - на конту 513000 "Остала основна средства", износ: "100.000,00" замењује се износом: 

"150.000,00", 

 - на конту 519000 "Буџетска резерва за извршење основних средстава", износ: "50.000,00" се 

брише. 

 

Члан 3. 

 

 У Посебном делу Решења у члану 17. врше се следеће измене: 

 РАЗДЕО 1 - СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 - на позицији 9. "Текуће поправке и одржавање",  износ: "125.000,00" замењује се износом: 

"375.000,00", 

 - на позицији 11. "Резерва за извршење буџета за робе и услуге", износ: "250.000,00" се 

брише, 

 - на позицији 15. "Остала основна средства", износ: "100.000,00" замењује се износом: 

"150.000,00", 

 - на позицији 16. "Буџетска резерва за извршење основних средстава", износ: "50.000,00" се 

брише. 

 

 РАЗДЕО 2 - СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 - на позицији 25. "Капитално одржавање зграда и објеката", износ: "500.000,00" замењује се 

износом: "330.000,00". 

 РАЗДЕО 3 - ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

 - на позицији 35. "Капитално одржавање зграда и објеката", износ: "520.000,00" замењује се 

износом: "120.000,00". 

 РАЗДЕО 4. - СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И РЕЛИГИЈУ 

 - на позицији 38. "Социјални доприноси на терет послодавца", износ: "134.000,00" замењује 

се износом: "144.000,00". 

 РАЗДЕО 9 - СРЕДСТВА ЗА ФОНДОВЕ И РАЧУНЕ ПОСЕБНИХ НАМЕНА 

 - на позицији 71. "Накнаде из буџета - Посебан рачун за школовање младих талената", 

износ: "350.000,00" замењује се износом: "910.000,00". 

 РАЗДЕО 11. - СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 - на позицији 76. "Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама - ЈП за грађевинско 

земљиште", износ: "16.698.800,00" замењује се износом: "17.248.800,00", 

 - на позицији 79. "Буџетска рзерва за извршење буџета", износ: "550.000,00" се брише. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 27. Решења став 2. и 3. се брише. 

 

Члан 5. 

 

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

Бачка Топола",  а примењиваће се од 1. јануара 2003. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

- Извршни одбор - Председник 

Број: 400-7/2003-II Извршног одбора   

Дана: 11.03.2003. Дудаш Александар с.р.,  

Бачка Топола 
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21. 

 

На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92), Извршни одбор Скупштине општине Бачка 

Топола на 25. седници, одржаној дана 18. марта 2003. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
 

 Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији рада Општинске управе и 

систематизацији радних места у Општинској управи Бачка Топола. 

 

II 

 

 Ово Решење се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

- ИЗВРШНИ ОДБОР – 

Број: 110-10/2003-I Председник 

Дана: 18.03.2003. г. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 

 

22. 

 

На основу члана 13 Одлуке о Извршном одбору (Службени лист општине Бачка Топола 

бр.6/93,3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на својој 78. седници 

одржаној дана  18. марта 2003. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О  ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА  

БАЧКА ТОПОЛА И МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА И ИМЕНОВАЊУ ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 

 

 

I 

 

 Поводом 12. априла - Дана планете Земље образује се Kоординационо тело за чишћење и 

уређење града Бачка Топола и месних заједница на територији општине Бачка Топола (у даљем 

тексту:  Координационо тело ). 

II 

 

У  Координационо тело именују се : 

1. Др Ађански Јанош  за председника 

2. Мр Каћански Ђорђе  за члана 

3. Станивук Никола  за члана 

4. Фехер Ласло  за члана 

5. Мр Сомбати  Золтан  за члана 

6. Кучерка Ленђел Дороћа  за члана 

7. Балаша Ендре  за члана 

8. Шомођи Шандор  за члана 

9. Манић Иштван  за члана 

као и представници месних заједница. 
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III 

 

Координацино тело је дужно да :  

- координира и прати акцију чишћења и уређења града Бачка Топола и месних заједница на 

територији општине Бачка Топола 

- сарађује са представницима града и месних заједница 

- подноси извештај о спроведеној акцији Извршном одбору, и 

- обавља и друге поислове у вези наведене акције. 

 

IV 

 

Ово решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број : 02-6/2003 Председник 

Дана: 18.03.2003. год.  Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р.,  

 

23. 

 

   На основу члана 3 и 4 Одлуке о начину формирања цена комуналних услуга и цена 

станарине ( “Службени лист општине Бачка Топола “ број 1/97 ) Извршни одбор Скупштине 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 25. марта 2003. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА ДОМАЋИНСТАВА ЧЛАНОВА ДРУШТВА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ 

ПАРАЛИЗУ СЕВЕРНО – БАЧКОГ ОКРУГА ЗА 2003. ГОДИНУ 

 

I 

 

Даје се сагласност ЈП "Комград" Бачка Топола на ослобађање од плаћања комуналних 

услуга домаћинстава чланова Друштва за церебралну и дечију парализу Северно – бачког округа 

становника Бачке Тополе за 2003. годину. 

 

II 

 

Ово решење се објављује у "Службеном листу општине Бачка Топола ". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: 352-9/2003 Председник 

Дана: 25.03.2003. год. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 
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24. 

На основу члана 3. и 4. Одлуке о начину формирања цена комуналних услуга и цена 

станарине ("Службени лист општине Бачка Топола", број 1/97) Извршни одбор Скупштине 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 25. марта 2003. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О  ОБРАЗОВАЊУ  ЦЕНЕ  ПОГРЕБНИХ  УСЛУГА СОЦИЈАЛНО  УГРОЖЕНИХ  ЛИЦА 

 

I 

 

Образује се цена погребних услуга социјално  угрожених лица и то : 

1. Укоп покојника и радови на гробљу 

са коришћењем капеле за један дан 1.320,00 динара 

 

II 

 

Ово решење ће се објавити у “ Службеном листу општине Бачка Топола “ и примењује се 

од 1. априла 2003. године . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: 38-3/2003 Председник 

Дана: 25.03.2003. год. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р.,  

 

25. 

На основу члана 13. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола 

("Службени лист општине Бачка Топола " број 8/92, 6/93 и 5/2000 ), Извршни одбор Скупштине 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 25. марта 2003. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КООРДИНАЦИОНОГ  

ТЕЛА ЗА УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

У решењу о именовању чланова координационог тела за уништавање амброзије у општини 

Бачка Топола ( “ Службени лист општине Бачка Топола “ број 10/2002 ) у тачки I  под редним 

бројем 3. уместо текста: “Фермановић Жарко – за члана “ треба да стоји: “Певец Александра – за 

члана “, и под редним бројем  5.  уместо текста: “ Вукосављевић Живојин – за члана “ треба да 

стоји: “ Дамјановић Владислава – за члана “. 

 

II 

 

Ово решење објавити у  “ Службеном листу општине Бачка Топола “ . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Број: 501-9/2003 Председник 

Дана: 25.03.2003. год. Извршог одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар .с.р., 
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26. 

На основу члана 25. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/2002) 

Извршни добор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 25. марта 2003. 

године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ОЦЕНУ ПОНУДА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - УНИШТАВАЊА КОМАРАЦА, КРПЕЉА, И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Образује се Комисија за стручну оцену понуда јавне набавке услуга - уништавања 

комараца, крпеља и дератизације на територији општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 

 

 У Комисију именују се: 

1. др. Ађански Јанош -  за председника, 

2. Певец Александра - за члана 

3. Седлар Петер - за члана. 

 

III 

 

 Комисија је дужна да: 

 - спроведе поступак за отварање понуда, 

 - врши избор најповољније понуде, односно доноси одлуку о одбијању осталих понуда, 

 - састави извештај Извршном одбору о додељеном уговору, 

 - доставља обавештење о додели уговора понуђачима, 

 - припрема Конкурсну документацију. 

 

IV 

 

 Ово Решење ће се објавити у "Сл. листу општине Бачка Топола". 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-8/2003 Председник 

Дана: 25.03.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 

 

27. 

На основу члана 25. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/2002), Извршни 

одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 25.марта 2003. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

I 

 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола покреће 1/2003 Јавну набавку услуга - 

уништавања комараца на територији општине Бачка Топола. 
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II 

 

 Третмани комараца ће се вршити по потреби, биолошким средствима за уништавање ларви 

комараца а у случају потребе третманом одраслих комараца са земље и из ваздуха, на основу 

закљученог уговора. 

 Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2003. годину предвиђена су средства за ову 

намену у износу од 1.315.512,73 динара. 

 Плаћање ће се вршити на основу закљученог уговора и по фактури о извршеном послу у 

уговореним роковима. 

 

III 

 

 Овај Закључак ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 501-12/2003 Председник 

Дана: 25.03.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 

 

28. 

 

На основу члана 25. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/2002), Извршни 

одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 25. марта 2003. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

I 
 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола покреће 2/2003 Јавну набавку услуга - 

уништавања крпеља на територији општине Бачка Топола. 

 

II 
 

 Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2003. годину предвиђена су средства за ову 

намену у износу од 1.315.512,73 динара. 

 Плаћање ће се вршити на основу закљученог уговора и по фактури о извршеном послу у 

уговореним роковима. 

 

III 
 

 Овај Закључак ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 501-13/2003 Председник 

Дана: 25.03.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 
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29. 

 

На основу члана 25. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/2002), Извршни 

одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 25. марта 2003. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

I 

 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола покреће 3/2003 Јавну набавку услуга - 

дератизације на територији општине Бачка Топола. 

 

II 

 

 Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2003. годину предвиђена су средства за ову 

намену у износу од 1.315.512,73 динара. 

 Плаћање ће се вршити на основу закљученог уговора и по фактури о извршеном послу у 

уговореним роковима. 

 

III 

 

 Овај Закључак ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 501-14/2003 Председник 

Дана: 25.03.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 

 

30.  

 

На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 39/2002) и 

члана 15. Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Бачка Топола", бр. 5/2001), секретар 

Општинске управе Бачка Топола, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о јавним набавкама мале вредности ("Службени лист општине Бачка 

Топола", бр. 12/2002), у члану 6. став 3. уместо броја "15.000,00" треба да стоји број: "60.000,00". 
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Члан 2. 

 

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

општине Бачка Топола". 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 404-1/2003 Секретар 

Дана: 28.01.2003. Општинске управе 

Бачка Топола Швелер Арпад с.р.,  

 

 На овај Правилник дао је сагласност Изивршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 

73. седници  дана: 11.02.2003.године. 

 

  

 Председник 

 Извршног одбора 

 Дудаш Александар с.р., 

31. 

 

 На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола 

("Службени лист општине Бачка Топола", број: 8/92, 6/93, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор 

Скупштине општине Бачка Топола на седници, одржаној дана 25. марта  2003. године, доноси 

 

У П У Т С Т В О 

 

О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, 

ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 1. Овим Упутством уређује се устројавање и вођење  евиденције изабраних, именованих 

односно постављених лица и запослених (у даљем тексту: запослени) у Општинској управи Бачка 

Топола. 

 2. Послове устројавања и вођења евиденције обавља Одељење за друштвене делатности, 

општу управу, опште послове и правну помоћ (у даљем тексту: Одељење) у сарадњи са секретаром 

Општинске управе. 

 3. Подаци се уносе у евиденциони картон запосленог који је саставни део овог Упутства 

помоћу средстава за аутоматску обраду података. 

 4. Одељење је дужно да успостави евиденциони картон за сваког новозапосленог у року од 

осам дана од дана заснивања радног односа, односно њиховог ступања на дужност. 

 5. Запослени су дужни да доставе Одељењу писмено обавештење о свакој промени података 

за евидентирање у року од три дана од дана настале промене. 

 6. На основу обухваћених података Одељење сачињава извештај и доставља их на захтев 

овлашћеним органима. 

 7. Лични подаци о запосленима представљају службену тајну и доступни су само посебно 

овлашћеним лицима у складу са систематизацијом радних места. 

 Статистички подаци о запосленима могу се дати и другим органима за службене потребе. 

 8. Одељење доставља Извршном одбору Скупштине општине извештај о стању броја 

запослених последњег дана тромесечја, односно по потреби са одређеним траженим подацима. 

 9. Надзор на вођењем евиденције врши  секретар Општинске управе. 
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 10. Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Бачка Топола". 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 112-8/2003-III Председник 

Дана:  25. 03. 2003. год. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 

 

32. 

 

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

16. тачке 2. Статута Месне заједнице Карађорђево, Савет Месне заједнице на седници одржаној 

дана 8. децембра 2002. године, утврдила је да су грађани у спроведеном поступку тајног гласања 

донели 

 

ОДЛУКУ 

 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ KАРАЂОРЂЕВО ЗА ПЕРИОД 2002-2006. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

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

заједници Карађорђево, а у складу са планом развоја Месне заједнице Карађорђево установљава се 

самодопирнос за период од 01.10.2002. до 30. 09.2006. године на примања и рад грађана. 

 

Члан 2. 

 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Карађорђево. 

 

Члан 3. 

 

 Самодопринос се уводи за задовољавање потреба грађана Месне заједнице Карађорђево у 

планираном износу од 1.000.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

 

Средства самодоприноса намењене су за следеће намене: 

- одржавање уличне расвете, 

- реконструкцију уличне водовдодне мреже (замена уличних водова, замена резервоара 

бунара), 

- редовно одржавање водоводне мреже, 

- одржавање објеката Месне заједнице. 

 

Члан 5. 

 

 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 

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

друге приходе на подручју Месне заједнице Карађорђево. 
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Члан 6. 

 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу по следећој основи: 

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

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

унапређења, 

 - 8% на  доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност, 

 - 5% на приход од вршења самосталне делатности. 

 

Члан 7. 

 

 Самодопринос се не уводи на примања која имају карактер олакшица и ослобођења према 

одредбама Закона о порезу на доходак грађана. 

 

Члан 8. 

 

 Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса из зарада запослених  вршиће изсплатиоци 

зараде при свакој исплати зарада. 

 Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално 

обављају делатност личним ардом у својини грађана и на остале приходе врши Републичка управа 

јавних прихода подручја јединица 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 НБЈ Службе за 

платни промет и надзор у Бачкој Тополи. 

 Контролу обрачуна, наплате и уплате самодопринос врши Републичка управа јавних 

прихода. 

Члан 11. 

 

 Средства самодоприноса у планираном износу за 2002. годину од 150.000,00 динара ће се 

користити на основу годишњег плана који доноси Савет Месне заједнице Карађорђево. 

 

Члан 12. 

 

 Наредбодавац за спровођење финансијских обавеза код реализације Плана рада Месне 

заједнице, као и свих других финансијских обавеза везаних за рад и живот Месне заједнице 

Карађорђево је Савет Месне заједнице Карађорђево. 
 

Члан 13. 

 

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

Збору грађана 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. 
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 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 

КАРАЂОРЂЕВО 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број: 1/2003 Председник 

Дана: 31.01.2003. Савета Месне заједице 

Карађорђево Маринковић Будимир, с.р. 

 

33. 

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

члана 17. тачке 2. Статута Месне заједнице Орешковић, Савет месне заједнице Орешковић на 

седници одржаној дана 9. марта 2003. године, утврдио је да су грађани у спроведеном поступку 

тајног гласања донели 

 

О Д  Л У К У 

 

О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОРЕШКОВИЋ ЗА ПЕРИОД 2003-2007. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

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

заједници Орешковић, а у складу са планом развоја Месне заједнице Орешковић предлаже се 

увођење месног самодоприноса за период од 02.03.2003. до 01.03.2007. године на примања и рад 

грађана. 

 

Члан 2. 

 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Орешковић. 

 

Члан 3. 

 

 Самодопринос се уводи за задовољавање потреба грађана Месне заједнице Орешковић у 

планираном износу од 1.920.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

 

Средства самодоприноса намењене су за следеће намене: 

- Замену уличне водоводне мреже 

- Набавку компресора и агрегата за бунар 

- Асфалтирање улице Николе Тесле и адаптацијапостојећих путева 
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- Реконструкцију Дома културе, фасада зграда Дома здравља и школе као и уређење 

паркова и ограда истих, 

- Уређење гробља 

- Одржавање уличне расвете са набавком нове опреме 

- Набавка аутобуског стајалишта 

- Пошумљавање и уређење локалних путева 

- Развој спорта и културе. 

 

Члан 5. 

 

 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Орешковић и грађани који остварују приход од имовине – имовинских права као и друге 

приходе на подручју Месне заједнице Орешковић. 

 

Члан 6. 

 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу по следећој основи: 

- 3% 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, 

- 15% на  доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност, 

- 5% 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. 

 Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса на пензије врши Фонд пензијског осигурања 

исплатиоца пензије при свакој исплати пензија почев од прве наредне, без обзира на који се месец 

односи. 

 Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално 

обављају делатност личним радом у својини грађана и на остале приходе врши Републичка управа 

јавних прихода подручна јединица 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 ЗОП-НБЈ Бачка 

Топола. 

 Контролу обрачуна, наплате и уплате самодопринос врши Републичка управа јавних 

прихода. 
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Члан 11. 

 

 Средства самодоприноса за 2003. годину у износу од 480.000,00 динара користиће се на 

основу годишњег плана који доноси Савет Месне заједнице Орешковић. 

 

Члан 12. 

 

 Наредбодавац за спровођење финансијских обавеза код реализације Плана рада Месне 

заједнице  Орешковић је Савет Месне заједнице Орешковић. 

 

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  

ОРЕШКОВИЋ 

Савет Месне заједнице Председник 

Дана: 09.03.2003. Месне заједнице Орешковић 

Орешковић Спасојевић Мирко с.р., 

 

 

Ред. 

бр. 
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