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26. 
 

 На основу члана 115. Устава Републике Србије («Сл. гласник РС» број 1/90), члана 10. и 

30. тачка 1. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 9/2002) и члана 33. Статута 

општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003), 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22. априла 2004. године доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 
 

 У Статуту  општине Бачка Топола («Сл.лист општине Б.Топола», број 6/2002, 10/2002, 

12/2002 и 4/2003) члан 9. мења се и гласи:  
 «У Општини у службеној употреби је истовремено са српским језиком и ћириличним 

писмом и мађарски језик са својим писмом. 

 У Месној заједници Ново Орахово у службеној употреби је истовремено са српским и 

мађарским језиком и њиховим писмима и русински језик са својим писмом. 
 У Месној заједници Бајша у службеној употреби је истовремено са српским и мађарским 

језиком и њиховим писмима и словачки језик са својим писмом.» 

 
Члан 2. 

 

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

општине Бачка Топола». 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 110-8/2004-I Председник 

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

 

27. 
 

На основу члана 115. Устава Републике Србије («Сл. гласник РС» број 1/90), члана 10. и 

30. тачка 1. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 9/2002) и члана 33. Статута 
општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003), 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22. априла 2004. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 
 У Статуту  општине Бачка Топола («Сл.лист општине Б.Топола», број 6/2002, 10/2002, 

12/2002 и 4/2003) у члану 38. тачка 15. брише се. 
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Члан 2. 
 

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

општине Бачка Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 110-13/2004-I Председник 
Дана:  22.04.2004. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 
28. 

 

 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, 12/2002 i 4/2003) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана  

22. априла 2004. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 У Пословнику Скупштине општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Б.Топола" број 
9/2002 и 1/2003) у члану 40. тачка 15. брише се. 

 

Члан 2. 
 

 У члану 59. став 1. после речи: «закључке» додаје се реч: «упутства». 
 

Члан 3. 
 

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

Бачка Топола". 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-14/2004-I Председник 

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 
29. 

 

 На основу члана 63. став 2. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике 
Србије», број 9/2002 и 87/2002) и члана 33. тачка 1. Статута општине Бачка Топола («Службени 

лист општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003), Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 22. априла 2004. године,  доноси 
 

О Д Л У К У 

 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

ЗА 2003. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 

 На основу Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем («Службени гласник РС», број 125/2003), финансијски резултат буџета општине 

Бачка Топола за 2003. годину утврђује се у следећим износима: 
 

- Текући приходи (класа 7) 195.056.559,56 динара 

- Примања од продаје нефинансијске  
имовине (класа 8)  1.972.570,00 динара 

 УКУПНИ ПРИЛИВИ:  197.029.129,56 динара 

 
- Текући расходи (класа 4)   185.176.918,60 динара 

- Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)  8.451.073,17 динара 

- Издаци за финансијску имовину (класа 6)  1.801.440,53 динара 

 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ: 195.429.432,30 динара 
 

 Текући приходи садрже и пренети вишак прихода из претходне године у износу од 

951.363,93 динара, који је, на основу члана 4. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачка 
Топола за 2002. годину, распоређен у буџету за 2003. годину. 

 

Члан 2. 

 
 Вишак прихода утврђује се као разлика између текућих прихода и текућих расхода у 

износу од 9.879.640,96 динара. Из вишка прихода покривају се утрошена средства за набавку 

нефинансијске имовине у износу од 6.478.503,17 динара. 
 

Члан 3. 

 
 Укупан суфицит буџета утврђује се у износу од 3.401.137,79 динара и распоређује се за 

следеће намене: 

- за покриће утрошених средстава за набавку 

финансијске имовине износ од 1.801.440,53 динара 
- за сталну буџетску резерву износ од 877.124,18 динара 

- суфицит, износ од 722.573,08 динара. 

 
Члан 4. 

 

 Утрошена средства за набавку финансијске имовине укњижавају се као учешће општине 
Бачка Топола у капиталу домаћих нефинансијских предузећа. 

 Износ од 71.210,53 динара укњижава се као оснивачки улог у Тополском индустријском 

парку (ТИП). 

 На основу уговора о финансирању набавке опреме за потребе регионалне радио станице 
«Северна Бачка», износ од 1.730.230,00 динара укњижава се као удео општине у капиталу ЈИП 

«Бачка Топола». 

 
Члан 5. 

 

 Стање сталне резерве буџета по завршном рачуну за 2003. годину утврђује се у износу од 

3.057.970,92 динара. 
 

Члан 6. 

 
 Нераспоређени вишак прихода – суфицит у износу од 722.573,08 динара одређује се за 

пренос у 2004. годину за намене утврђене Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2004. 

годину. 
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Члан 7. 

 

 Консолидација података из завршног рачуна буџета и завршних рачуна директних и 

индиректних корисника буџетских средстава биће извршена у складу са одредбама члана 64. и 
65. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 8. 
 

 Консолидовани завршни рачун локалне власти, усвојен од стране Извршног одбора 

Скупштине општине Бачка Топола, доставиће се Министру финансија и економије Републике 
Србије и Законом предвиђеном року. 
 

Члан 9. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-18/2004-II Председник 

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р.,  
 

30. 

 
На основу члана 88. став 2. Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС» бр. 

66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 67/93, 48/94 и 53/95) и члана 33. тачка 5. 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 22. априла 2004. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђују се извори из којих се обезбеђују посебна средства за заштиту и 

унапређење животне средине ради стварања материјалних услова за остваривања права и 

дужности Општине Бачка Топола у области заштите и унапређења животне средине, начин и 
рокови плаћања и друга питања везана за коришћење ових средстава. 

 

Члан 2. 

 
 Средства из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се: 

 -наплатом годишње накнаде од власника односно корисника пословног простора 

(приватних предузетника), обухваћених Регистром радњи Оделења за грађевинарство, стамбено-
комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне послове, и 

наплатом годишње накнаде од правних лица (предузећа); и то: 

 
1.ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ: 

 

- књиговодствена делатност и агенције 600,00 динара 

- трговина и угоститељство  600,00 динара 
- занатске услуге, штампарске услуге, сервиси 600,00 динара 

- производња прехрамбених производа, пића и дувана 1.200,00 динара 
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- грађевинска делатност 1.200,00 динара 
- такси служба 1.200,00 динара 

- превоз робе у друмском саобраћају (аутопревозници), 

делатност везана за одржавање и оправку моторних возила 1.800,00 динара 

- производња, прерада и обрада органских и 
неорганских материјала 1.800,00 динара 

 

2.ПРАВНА ЛИЦА (ПРЕДУЗЕЋА): 
 

- угоститељска делатност 1.200,00 динара 

- трговинска делатност; јавна предузећа; агенције, задруге 1.200,00 динара 
- производња прехрамбених производа, пића и дувана 1.800,00 динара 

- пољопривредна производња (пољопривредна имања, производња 

и дистрибуција ратарских култура и узгој стоке, ветеринарске услуге) 1.800,00 динара 

- грађевинарство и просторно планирање 2.400,00 динара 
- превозничка делатност; одржавање и  

оправка моторних возила 2.400,00 динара 

- производна и прерађивачка делатност 
(текстила, коже, дрвета, целулозе, папира, хемикалија, хемијских 

производа и вештачких и синтетских влакана, гуме, пластичних маса 

и осталих неметалних минерала)  3.000,00 динара 

- производња основних метала и  
стандардних металних производа 3.000,00 динара 

 

 - из инвестиционих средстава за објекте привреде, пољопривреде и индустрије за које је у 
складу са Законом прописана обавеза израде анализе утицаја на животну средину а за које 

дозволу издаје Општинска управа, а према предрачунској вредности објеката и то за: 
 

1. Објекте намењене трговини моторним горивима и мазивима  0,5 % 

2. Складишта угља, природног гаса, нафте и деривата  0,5 % 

3. Производњу и прераду пластичних маса  0,5 % 
4. Производњу скроба, шећера и производа на бази угљених хидрата  0,5 % 

5. Производњу кондиторских производа  0,5 % 

6. Прераду млека и добијање млечних производа  0,2 % 
7. Конзервисање производа биљног и животињског порекла  0,2 % 

8. Производњу вина, алкохолних пића и воћних сокова  0,5 % 

9. Машиноградњу и металопрерађивачку индустрију  0,5 % 
10. Обрада и површинска заштита метала  0,5 % 

11. Рибњаке до 50 хектара  0,2 % 

12. Кланице капацитета 50 условних грла стоке и више  0,5 % 

13. Кафилерије и постројења за произв. протеинских хранива  0,5 % 
14. Трафо станице до 110 KV 0,5 % 

15. Силоси и сушаре капацитета преко 500 т 0,2 % 

16. Објекти сточарске и перадарске фарме капацитета 50 условних грла и више 0,2 % 
17. Производња пестицида, боја, лакова и пероксида 0,5 % 

18. Прерада и оплемењивање дрвета, производња, иверице,  

лесонита, шпер плоча и медијан плоча 0,5 % 

19. Производња фармацеутских и козметичких производа 0,5 % 
20. Производња и прерада масти, уља и воскова биљног и животињског порекла  0,5 % 

 - наплатом накнаде у износу од 1.000,00 динара приликом утврђивања испуњености 

услова простора са аспекта заштите животне средине при отварању самосталних радњи, 
 - средства од наплаћених мандатних и прекршајних казни у складу са важећим прописима 

из области заштите животне средине за прекршаје прописане Општинском одлуком, 

 - наплатом накнаде за издавање потврде за набавку дизел горива Д-2 за пољопривредне 
произвођаче, 

 - из других прихода, поклона спонзорства, прилога и других извора у складу са Законом. 



Број 3. 23.04.2004. СТРАНА              OLDAL 2004.04.23.  3. szám 

 

 40.  

 

 

 

 
Члан 3. 

 
 Физичка лица која су власници моторних, друмских и прикључних возила плаћају 
годишњу накнаду чију висину утврђује и наплату врши МУП Секретаријат Суботица ОУП Бачка 

Топола приликом регистрације возила: 

      
1. За теретна моторна возила  

- до 3 тоне носивости 100,00  дин. 

- преко 3 до 8 тона носивости   150,00 дин. 

- преко 8 до 15 тона носивости   200,00 дин. 
- преко 15 тона носивости   600,00 дин. 

 
2. Прикључна возила  

 -  до 8 тона носивости   100,00 дин. 

 - преко 8 тона носивости   150,00 дин. 

 
3. Аутобуси  и комбибуси преко 9 седишта   650,00 дин. 

 
4. Путнички аутомобили и комби возила  

 -  до 900 cm³ 50,00 дин. 

 - преко 900 до 1350 cm³ 75,00 дин. 
 -  преко 1350 до 1800 cm³ 100,00 дин. 

 -  преко 1800 до 2500 cm³ 250,00 дин. 

 -  преко 2500 cm³ 350,00 дин. 

 
5.  Мотоцикли и трицикли – према радној запремини мотора  

 - до 125 cm³ 33,00 дин. 

 - преко  125 до 250 cm³ 48,00 дин. 

 - преко  250 до 500 cm³ 75,00 дин. 

 - преко  500 до 1000 cm³ 150,00 дин. 

 - преко 1000 cm³ 175,00 дин. 
 

6. Мопеди   18,00 дин. 

 
7. Трактори  

 - до 18 кW 33,00 дин. 

 - преко 18 до 29 кW 50,00 дин. 

 - преко 29 до 46 кW 65,00 дин. 
 - преко 46 кW 97,00 дин. 

 
Тегљачи  

- до 66 кW  48,00 дин. 

- преко 66 до 95 кW  75,00 дин.  

- преко 95  до 132 кW   125,00 дин. 
- преко 132 до 177 кW  175,00 дин. 

- преко 177 кW  250,00 дин. 

 
8. Тракторске приколице  22,00 дин. 

 

9. За сва остала моторна и прикључна  возила  
која се годишње региструју 80,00 дин. 
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Члан 4. 
 

 Наплату накнаде из члана 2. став 1. алинеја 1. ове Одлуке врши Општинска управа Бачка 

Топола издавањем решења најкасније до 15. марта текуће године, с тим да се висина накнаде за 

приватне предузетнике и правна лица (предузећа) која обављају више различитих регистрованих 
делатности, утврђује према основној регистрованој делатности. 

 Наплата накнаде доспева 15 дана од дана пријема решења. 

Висина накнаде из члана 2. став 1. алинеја 2. утврђује Оделење за грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 

послове, приликом издавања грађевинске дозволе, на основу инвестиционо-техничке 

документације и прописаних процената. 
 Доказ о извршеној уплати је прилог уз захтев за издавање одобрења за изградњу. 

  

Члан 5. 

 
 Накнада утврђена у члану 2. став 1. ове одлуке умањује се за 25% правним лицима чије се 

пословање финансира из јавних прихода (буџета). 

 Од плаћања накнаде ослобођени су примаоци материјалног обезбеђења и друга посебно 
материјално угрожена лица а према критеријумима које утврђује Извршни одбор СО Бачка 

Топола. 

 Утврђивање испуњености услова за ослобађање у смислу овог члана врши Општинска 

управа – Оделење за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно 
предузетништво и имовинско-правне послове. 

 

Члан 6. 
 

 Уколико обвезник не плати доспеле обавезе из члана 2. став 1. ове одлуке, наплата дуга 

ће се извршити принудним путем по прописима о наплати пореза и јавних прихода. 
 

Члан 7. 

 

 Средства из члана 2. и 3.  ове Одлуке уплаћују се у корист прихода буџета Општине 
Бачка Топола, и преносе се на рачун за посебну накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине бр: 840-714562843-56. 

Члан 8. 
 

 Средства обезбеђена у складу са одредбама члана 2. и 3. ове одлуке користиће се на 

основу Средњорочног програма заштите и унапређивање животне средине и годишњег програма 
заштите и унапређења животне средине. 

 Средњорочни програм заштите и унапређења животне средине доноси Скупштина 

општине Бачка Топола а годишњи програм Извршни одбор СО Бачка Топола. 

 Средства обезбеђена у складу са одредбама ове одлуке користиће се за финансирање или 
суфинансирање инвестиционих програма и пројеката у области заштите и унапређења животне 

средине, научно-истраживачких програма и пројеката у области заштите и унапређења животне 

средине, програма и пројекта еколошке едукације, информативно-пропагандни и маркетиншких 
програма и пројеката у области заштите и унапређења животне средине као и за покривање 

трошкова реализације програма. 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на основу годишњег програма 

квартално утврђује приоритете за коришћење средстава за програме и пројекте у области заштите 
и унапређења животне средине. 

Члан 9. 

 
 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола најмање једанпут годишње подноси 

Скупштини општине извештај о реализацији програма и утрошку средстава за заштиту и 

унапређење животне средине. 
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Члан 10. 

 

 Стручне, техничке и административне послове везане за реализацију ове одлуке обавља 

Општинска управа – Оделење за урбанизам, комуналну привреду, имовинско-правне послове и 
терцијалне делатности. 

 

Члан 11. 
 

 Скупштина општине се обавезује да сходно члану 8. ове Одлуке Средњорочни програм 

донесе најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 12. 

 

Изузетно за 2004. годину наплату накнаде из члана 2. став 1. алинеја 1. врши Општинска 
управа Бачка Топола издавањем решења  од 1. маја 2004. године. 

 

 
Члан 13. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обезбеђивању средстава за 

заштиту и унапређење животне средине («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 5/2001, 
10/2001 и 10/2003). 

 

Члан 14. 
 

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

Општине Бачка Топола» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 501-16/2004-I Председник 
Дана:  22.04.2004. Скупштине општине 

Бачка Топола Баби Атила с.р. 

 
31. 

 

 На основу члана 103. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 9/2002 и 33/2002), члана 67. став 2. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 9/2002 и 87/2002) и члана 26. став 3. Статута 

општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 

4/2003 и 2/2004) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22. априла 2004. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ЛОКАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ И РЕВИЗИЈУ 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се услови за постављење и начин постављења, престанак 

дужности, начина рада, овлашћења и обележја локалне службе за инспекцију и ревизију, 

поступак буџетске инспекције и ревизије, права и обавезе локалне службе за буџетску инспекцију 
и ревизију и завршне одредбе.  
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Члан 2. 
 

 За буџетског инспектора-ревизора може се поставити лице које је домаћи држављанин, 

које није осуђивано за кривична дела, које има VII степен стручне спреме економског смера са 

најмање 5 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и оцени завршних 
рачуна; као и да поседује цертификат за овлашћеног рачуновођу и за рад на рачунарима.  

 

Члан 3. 
 

 Буџетског инспектора-ревизора поставља извршни орган локалне самоуправе. 

 Мандат буџетског инспектора траје 5 година, а исто лице може бити изабрано највише 
два пута узастопно. 

Члан 4. 

 

 Буџетском инспектору-ревизору дужност престаје истеком мандата, на лични захтев 
одласком у пензију и разрешењем. 

 Буџетски инспектор-ревизор се разрешава дужности ако буде правоснажно осуђен за 

кривично дело учињено са умишљајем за које је осуђен на казну затвора у трајању од најмање 6 
месеци, ако обавља другу функцију или професионалну делатност која је неспојива са том 

функцијом, уколико нестручно и несавесно обавља функцију и ако изгуби домаће држављанство.  

 Одлуку о престанку дужности буџетског инспектора-ревизор доноси извршни орган 

локалне самоуправе. 
 

II ПОСЛОВИ И ФУНКЦИЈЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 5. 
 

 Локална служба за инспекцију и ревизију обавља послове буџетске инспекције и ревизије 
над директним и индиректним буџетским корисницима општинског буџета; и јавним 

предузећима основаним од стране Скупштине општине (у даљем тексту: Оснивач), правним 

лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над којима Оснивач 

има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у 

управном одбору; као и над другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више 

од 50% укупног прихода (у даљем тексту: органи и организације). 

 

Члан 6. 
 

 Локална служба за инспекцију и ревизију врши функције сходно одредбама члана 68. 

Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',бр. 9/2002 и 87/2002). 
 

III ОВЛАШЋЕЊА И ОБЕЛЕЖЈА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 
Члан 7. 

 

 Буџетска контрола врши контролу пословних књига, извештаја, евиденције и друге 

документације код органа и организација, у циљу њиховог законитог и наменског коришћења, а 

на основу програма Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола (у даљем тексту: 
Извршни одбор). 

 Изузетно од контроле из претходног става, по захтеву Извршног одбора врши се ванредна 

контрола. 
 

Члан 8. 
 

 Послове контроле код органа и организација, буџетска инспекција обавља на основу 

планова рада и налога за контролу које утврђује односно издаје руководилац буџетске 

инспекције. 
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 Налогом из претходног става се одређује: буџетски инспектор који ће вршити контролу, 
орган или организација код које ће се обавити контрола, предмет контроле и рок у коме ће се 

контрола обавити. 

 

IV ПОСТУПАК БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Члан 9. 

 
 Буџетски инспектор има својство службеног лица које доказује службеном 

легитимацијом . 

 Буџетски инспектор дужан је да пре отпочињања контроле најави контролу функционеру 
који руководи органом или организацијом код које ће се контрола обавити. 

 Изузетно контрола неће бити најављена ако је то изричито наведено у налогу за 

обављање контроле. 

 На захтев буџетског инспектора, одговорно лице у органу односно организацији, дужно је 
да сачини писмено објашњење у вези предмета контроле.  

 

Члан 10. 
 

 Буџетски инспектор наложиће писменим закључком отклањање недостатака уколико у 

току поступка контроле утврди да није извршен попис, да није исказано стање имовине, 

капитала, обавеза, прихода и расхода или финансијског резултата, односно уколико 
књиговодствене евиденције нису потпуне, уредне или ажурне, или да обрачуни нису урађени на 

прописан начин услед чега није могуће обавити контролу. 

 Буџетски инспектор ће у случају недостатака из претходног става утврдити рок за њихово 
отклањање, који не може бити дужи од 30 дана од дана достављања закључка. 

 На закључак буџетског инспектора, орган односно организација може изјавити приговор 

у року од три дана од дана пријема закључка. 
 Орган или организација је дужна да о извршењу закључка обавести буџетског 

инспектора, који након добијања обавештења односно истека рока за извршење закључка , 

наставља са контролом. 

 
Члан 11. 

 

 О извршеној контроли буџетски инспектор саставља записник. 
 Пре него што достави записник са налазом буџетски инспектор упознаје одговорна лица у 

органу односно организацији код које се вршила контрола. 

 У записнику ће се навести све евентуалне незаконитости или неправилности, докази на 
основу којих су утврђене, предложене мере и рокови за њихово отклањање. 

 На налаз буџетског инспектора, орган односно организација може да уложи примедбе у 

року од осам дана од дана достављања записника. 

 Буџетски инспектор сачиниће допуну записника ако утврди основаност примедби на 
налаз, коју доставља органу односно организацији у року од 15 дана од дана пријема примедбе.  

 У случају неоснованости примедаба, буџетски инспектор обавештава орган односно 

организацију. 
 У року одређеном у записнику, орган односно организација дужна је да обавести 

буџетског инспектора о предузетим мерама у отклањању недостатака и о томе приложи доказе. 

 По пријему обавештења из претходног става, буџетски инспектор ће извршити контролу 

о чему ће сачинити белешку. 
 

Члан 12. 

 
 У случају да орган односно организација не поступи по предложеним мерама из 

претходног члана, буџетски инспектор ће донети решење којим налаже мере и одређује рок за 

отклањање утврђених незаконитости. 
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 Решење из претходног става доноси се у року од 15 дана од дана истека рока за извршење 
предложених мера из члана 9. ове Одлуке. 

 На решење буџетског инспектора, орган односно организација у року од 8 дана од дана 

пријема решења може изјавити жалбу Извршном одбору. 

 О жалби одлучује Извршни одбор у року од 30 дана од дана пријема жалбе, одлуком која 
је коначна у управном поступку. 

 

V РАД И ОВЛАШЋЕЊА РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 13. 

 
 Ревизија даје оцену начина и процеса рада органа и организација, што подразумева 

предходно испитивање поступака и поштовања интерне контроле, адекватности, успешности и 

потпуности система интерне контроле, законитог коришћења средстава, ефикасности, 

економичности и успешности рада. 
 Ревизија има саветодавну улогу у вези са унапређењем процеса управљања ризиком, 

процеса контроле и процеса управљања у органима и организацијама, као и приликом увођења 

нових система и процедура интерне контроле. 
 Ревизија обезбеђује функционерима који руководе органима и организацијама независно 

и објективно мишљење о адекватности система интерне контроле. 
 

Члан 14. 
 

 Послови ревизије обављају се на основу програма рада ревизије које доноси Извршни 

одбор. 

 Изузетно од ревизије из претходног става, по захтеву Извршног одбора обављају се и 
посебна испитивања. 
 

VI ПОСТУПАК РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 15. 
 

 Појединачна ревизија се састоји од припреме плана извршења, прибављања, испитивања 

и процењивања информација, контроле тока ревизије и израде извештаја. 
 Појединачна ревизија се обавља на основу овлашћења руководиоца ревизије (у складу са 

програмом рада ревизије односно захтева из претходног члана), а којим се утврђује орган 

односно организација код које ће се обавити поступак ревизије, време обављања ревизије, период 
обухваћен поступком ревизије, као и ревизори-чланови комисије. 

 На захтев ревизора, одговорно лице у органу односно организацији дужно је да састави 

писмено објашњење у вези са предметом ревизије. 

 
Члан 16. 

 

 По обављеном поступку ревизије саставља се извештај о налазу и препорукама за 
отклањање недостатака утврђених у ревизионом поступку. 

 Ако је у току ревизионог поступка било утврђено да је било незаконитости, у извештају 

се наводе у чему се оне састоје и предлажу мере и одређују рокови за њихово отклањање.  
 Извештај се доставља функционеру органа односно организације код које је обављена 

ревизија, која може уложити примедбе у року од осам дана од дана достављања извештаја. 

 У случају основаности уложених примедби на извештај, ревизор ће сачинити допуну 

извештаја, који доставља органу односно организацији у року од 15 дана од дана пријема 
приговора. 

 У случају неоснованости уложених примедби, ревизор ће о томе писмено известити орган 

односно организацију. 
 У року одређеном у извештају, орган односно организација дужни су да обавесте 

ревизора о предузетим мерама и о томе приложе доказе. 

 По пријему обавештења из претходног става, ревизор ће извршити контролу извршења 

предложених мера, и о томе сачинити службену белешку. 
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Члан 17. 
 

 У случају да орган односно организација не поступи по предложеним мерама из 

претходног члана, ревизор ће донети решење којим налаже мере и одредити рок за отклањање 

утврђених незаконитости. 
 Решење из претходног става доноси се у року од 15 дана од дана истека рока за извршење 

предложених мера из члана 14. ове Одлуке. 

 На решење ревизора, орган односно организација може изјавити жалбу Извршном одбору 
у року од 8 дана од дана пријема решења. 

 О жалби одлучује Извршни одбор у року од  30 дана пријема жалбе, одлуком која је 

коначна у управном поступку. 
 

VII  ПРАВА И ДУЖНОСТИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ 

 

Члан 18. 
 

 Рад локалне службе за буџетску инспекцију и ревизију је независан. 

 Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију у свом раду има приступ свим 
подацима, документима, извештајима и информацијама код органа и организација над којим се 

врши инспекција и ревизија. 

 Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију има на располагању одговарајуће 

ресурсе (особље, простор и опрему) који обезбеђују вршење њене функције. 
 У вршењу својих функција локална служба за буџетску инспекцију и ревизију дужна је да 

чува тајност службених и пословних података. 

 Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију доставља Извршном одбору извештај 
о извршеној инспекцији и ревизији са налазима, мерама о одговарајућим препорукама. 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 

 
 Буџетски инспектор-ревизор има право на плату. 

 За обрачун и исплату плате буџетског инспектора-ревизора примењује се коефицијент 

утврђен од стране извршног органа локалне самоуправе. 
 

Члан 20. 

 
 Буџетски инспектор-ревизор остварује друга права по основу рада, у складу са прописима 

о радним односима и платама у државним органима. 

 

 
Члан 21. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 47-2/2004-I Председник  

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р.,  
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32. 
 

 На основу члана 8. Закона о предузећима («Службени лист СРЈ»,  број 29/96, 29/97, 59/98, 
74/89, 9/01 и 36/2002), члана 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Службени гласник РС», бр. 25/2000), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС», бр. 9/2002 и 33/2002) и члана 33. Статута општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 2/2004) 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22. априла 2004. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

објеката заједничке комуналне потрошње («Службени лист општине Бачка Топола», бр. 6/96, 

2/97, 10/2001 и 10/2002) у наслову Одлуке после речи «ПОТРОШЊЕ» додају се речи: «И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ». 
 

Члан 2. 

 
 У члану 1. после речи: «потрошње» додају се следеће речи: «и у области урбанистичког 

планирања и уређења». 
 

Члан 3. 
 

 Члан 2. мења се и гласи: 

 «Фирма Јавног предузећа је: «ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ». 

 Скраћена фирма Јавног предузећа је: «ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ.» 
 Седиште Јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица Маршала Тита бр. 70». 

 

Члан 4. 
 

 Члан 5. мења се и гласи: 
 «Основна делатност Јавног предузећа је: 

01412 Уређење и одржавање паркова и рекреационих површина 

Ова делатност обухвата: 

- планирање и пројектовање вртова и спортских терена који се сврставају у подгрупу 
74201 

45110 Рушење и разбијање објеката, земљани радови 

Припремање грађевинског земљишта за зидање, уклањање постојећих објеката, 
санациони радови, организација изградње комуналних објеката и инсталација 

45210 Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње, 

45220 Монтажа кровних конструкција и покривање кровова, 

45230 Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена 
Уређење и одржавање локалних и некатегорисаних путева у улицама насеља  

45310 Састављање електричних инсталација и опреме, 

45340 Остали инсталациони радови, 

45540 Бојење и застакљивање, 
63214 Услуге у друмском саобраћају 

Ова делатност обухвата: 

- активности у вези с друмским превозом путника, животиња или робе, рад станичних 
објеката као што су аутобуске станице, станице за руковање робом  и др. 
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- пратеће активности везане за рад путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража 
паркиралишта за бицикле и др. 

- чување стамбених ауто-приколица у току зиме 

70110 Развој пројеката о некретнинама 

Ова делатност обухвата: 
- развој пројеката о некретнинама 

- повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за реализацију пројеката о 

некретнинама за каснију продају, за стамбене или друге зграде 
70120 Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун 

70200 Изнајмљивање некретнина, 

70310 Агенција за некретнине, 
70320 Управљање некретнинама за  туђ рачун 

Организовање и обављање послова одржавања стамбено-пословних зграда и станова као 

и других послова које предузећу повере власници и носиоци права располагања 

становима и пословним просторијама,  
72300 Обрада података 

Ова делатност обухвата: 

- обрада података на основу корисникових или властитих програма 
- комплетна обрада података 

- услуге уношења података 

- управљање и рад на системима за обраду података која припадају другима 

72400 Изградња база података 

Ова делатност обухвата: 
- активности у вези с базама података 

- развој база података: сакупљање података из једног или више извора 

- смештање података: припрема компјутерских записа о информацијама према 

претходно утврђеној форми 
- доступност база података: пружање података у одређеном реду или низу, директним 

приступом или селективном доступношћу сваком кориснику или одређеним 

корисницима зависно од захтева 

74112 Ова делатност обухвата: 

- активност јавних бележника, мировних судија, арбитара, ревизора, вештака и др. 
Ове делатности не обухватају: 

- активности судова, које се сврставају у подгрупу 75230 

- посредовање и поравнање између радника и управа, које се сврстава у подгрупу 74140 

74120 Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле: саветодавни послови 
у вези с порезом 

74140 Консалтинг и менеџмент послови 

Пружање економских, организационих и технолошких услуга, услуге консултантске 
делатности, израда инвестиционих програма оснивача и за остале наручиоце, вештачење 

74201 Просторно планирање 

Ова делатност обухвата: 

- плранирање градова насеља и простора 

74202 Пројектовање грађевинских и других објеката 
74203 Инжењеринг 

74204 Остале архитектонске и инжињеријске активности и технички савети 

Ова делатност обухвата: 
- саветодавне и архитектонске послове: 

надзор, грађење и др. 

- геодетска истраживања 
геодетско припремање терена, хидрографска мерења, подземна мерења, премеравање 

граница, картографско и просторно информисање, индустријска и грађевинска 

премеравања и др. (за своје потребе) 

Реклама и пропаганда 
74300 Техничко испитивање и анализа 
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74402 Остале услуге рекламе и пропаганде. Делатност из подгрупа 7440 и 74402 обухватају: 
- креирање и постављање реклама на отвореном простору, нпр. рекламних табли, 

панела, огласних табли, излога и изложбених дворана, осликавање кола и аутомобила и 

др. 

Пољопривредне услуге 
74830 Копирање, фотокопирање и сличне активности 

75130 Уређивање и допринос успешнијем пословању привреде, 

75140 Помоћне активности за функционисање државе 
 

 Јавно предузеће обавља и друге послове у складу с прописом општине. 

 Јавно предузеће може обављати и друге делатности у мањем обиму и привремено који 
служе основној делатности, а које су уобичајене уз те делатности.» 

 

Члан 5. 

 
 Јавно предузеће за грађевинско земљиште преузима у радни однос 5 радника из  ЈП за 

урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош, који се налази у поступку ликвидације и које ће након 

стицања законских услова преузети са Службе за запошљавање. Општина Бачка Топола као 
оснивач обезбеђује сва законом прописана средства ради исплате плата и свих осталих пореза и 

доприноса и материјалних трошкова за 5 преузетих радника, које дозначује месечно на жиро 

рачун ЈП за грађевинско земљиште. 

 
Члан 6. 

 

 Статут Јавног предузећа и остала акта усагласиће се са одредбама ове Одлуке у року од 
90 дана од њеног доношења.» 

 

Члан 7. 
 

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

општине Бачка Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-17/2004-I Председник 
Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 

БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р., 

 
33. 

 

 На основу члана 72. став 3. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 

47/2003) члана 30.  став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 
9/2002 и 33/2004) и члана 33. тачка 4. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине 

Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002,  12/2002 и 4/2003) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 22. априла 2004. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ  

ДЕЛОВА ПОСЛОВА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

KОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ИУРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА 

ТОПОЛА 
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Члан 1. 
 

 Овом Одлуком поверава се обављање стручних и административно-техничких послова 

урбанистичког планирања односно послова који су везани за обраду и издавање извода из 

урбанистичког плана, акта о урбанистичким условима за изградњу објеката на подручју за које 
није предвиђена израда урбанистичког плана, израде урбанистичких пројеката за потребе 

парцелације и препарцелације, послови везани за исправку граница суседних парцела као и 

израду предлога привремених правила грађења Јавном предузећу за грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење Бачка Топола (у даљем тексту: ЈП за грађевинско земљиште). 

 
Члан 2. 

 

 За обављање послова из члана 1. ове Одлуке ЈП за грађевинско земљиште ће утврдити 

ценовник уз претходну сагласност Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола. 
 

Члан 3. 

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

општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-18/2004-I Председник 

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила с.р.,  

 

34. 
 

 На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине 

Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 2/2004) Скупштина општине Бачка Топола 
на седници одржаној дана 22. априла 2004. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о комуналним делатностима (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 

3/97,5/2002, 6/2002 12/2003 и 2/2004) у члану 11. став 3. бришу се тачке ''5.'' и ''6.''.  
 У ставу 4. после речи: ''тачке'', стављају  се тачке ''5'' и  ''6.''. 

 

Члан 2. 
 

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

Бачка Топола''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 352-8/2004-I  Председник  
Дана:  22.04.2003.  Скупштине општине  

БАЧКА ТОПОЛА   Баби Атила с.р., 
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35. 
 

 На основу члана 16. Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 76/91, 41/92, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001), члана 78. тачка 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 9/2002 и 33/2002) и 
члана 33. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 

10/2002, 12/2002, 4/2003 и 2/2004) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 

22. априла 2004. године доноси  
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 
 

У Одлуци о општинским административним таксама (''Службени лист општине Бачка 

Топола'', бр. 12/2003) тарифни број 6. мења се и гласи: 

 
Члан 2. 

 

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

Бачка Топола''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 434-33/2004-I  Председник  

Дана:  22.04.2004.  Скупштине општине  

БАЧКА ТОПОЛА  Баби Атила с.р., 
 

 

36. 

 
 На основу члана 4. став 1. тачка 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник РС'', бр. 16/97 и 4298/), члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени 

гласник РС'', бр. 46/95 и 66/2001) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 
општине Бачка Топола'',бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 2/2004) Скуштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 22. априла 2004. године донела је  

 

 

 «За акта којима се одлучује о захтеву за  

1. Пријаву радова:  

  - изградња новог објекта 3.000,00 дин. 

 - реконструкција старог објекта 1.000,00 дин. 
 - доградња објекта 2.000,00 дин. 

 - санација објекта 500,00 дин. 

 - адаптација 500,00 дин. 
2. Изградњу помоћног објекта 

(бунари, септичке јаме, ограде и сл.) 

 

500,00 дин. 

3. Извођењу радова на инвестиционом одржавању објекта 300,00 дин. 
4.  Извођењу радова на текућем одржавању објекта 150,00 дин. 

5. Пријаву припремних радова 1.000,00 дин. 

6.  Радове на уклањању препрека за инвалидна лица 50,00 дин. 

7. Рушење објекта 1.000,00 дин. 
8.  Изградњу гасних, водоводних и канализационих  

унутрашњих инсталација и прикључака 500,00 дин.» 
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ОДЛУКУ 

 

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 1) додаје се нова тачка 4. која 

гласи: ''Управа Соколац''. 

 Досадашње тачке 4., 5., 6., 7., 8., и 9. постају 5., 6., 7., 8., 9. и 10. 
 

Члан 2. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 

Број:  344-13/2004-I  Председник  

Дана:  22.04.2004.  Скупштине општине  

БАЧКА ТОПОЛА  Баби Атила с.р., 
 

37. 

 
 На основу члана 30. тачка 8. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 9/2002 

и 33/2002) члана 33. тачка 9. Статута општине Бачка Тoпола («Службени лист општине Бачка 

Топола» бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 2/2004) и члана 9. Одлуке о оснивању јавног 
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње 

(«Службени лист општине Бачка Топола», бр. 6/96, 2/97, 10/2001 и 10/2002) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 22. априла 2004. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  

 
I 

 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње донете  
07.04.2004. године под бројем 121/-1 са стране Управног одбора Јавног предузећа. 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-15/2004-I Председник 

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине  
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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38. 
 

 На основу члана 152. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 49/99 и 27/01) 

и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Б.Топола», број 6/2002, 10/2002, 

12/2002 и 4/2003) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22.04.2004.године 
донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

 Утврђује се да је одборнику ПИШЋАК ЗОЛТАНУ из Бачке Тополе, престао мандат 
одборника Скупштине општине Бачка Топола због смрти. 

 

II 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-19/2004-I Председник 

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

39. 
 

На основу члана 108. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола" 

број 6/2002, 10/2002, 12/2002 и 4/2003) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној 

дана 22. априла 2004. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 ПИШЋАК ЗОЛТАНУ престаје дужност члана Извршног одбора Скупштине општине 

Бачка Топола због смрти. 
 

II 

 

 ГУЉАШ ШАНДОР из Пачира бира се за члана Извршног одбора Скупштине општине 
Бачка Топола до краја мандата Извршног одбора, почев од 23.04.2004. године. 

 

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-18/2004-I Председник 

Дана: 22.04.2004. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
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40. 
 

 На основу члана 4. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник РС», 

број 72/2003 и 75/2003) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2004. годину («Службени 

лист општине Бачка Топола», број 12/2003), Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола, 
на 1. седници одржаној дана 9.03.2004. године, донео је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНАМА  РЕШЕЊА О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 
 

I 
 

 У Решењу о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

странака, број: 4-11/2004-II од 10.02.2004. године («Службени лист општине Бачка Топола», број: 
2/2004) тачка II мења се и гласи: 

 «Средства у износу од 72.000,00 динара распоређују се на месечном нивоу у висини од 

6.000,00 динара у једнаким износима од 1.000,00 динара, следећим политичким странкама, које 
имају одборника у Скупштини општине Бачка Топола: 

Назив политичке странке: Број рачуна: 

1. Савез војвођанских Мађара 260-0056780016721-02 
2. Демократска заједница Војвођанских Мађара 340-14357-24 

3. Социјалистичка партија Србије 355-1030035-55 

4. Демократска странка Србије 205-70245-37 

5. Југословенска левицањ 110-4016710001351-29 
6. Г 17 Плус 345-5001723922802-16». 

 

II 
 

 Tачка III мења се и гласи: 

«Политичким странкама по броју одборника у Скупштини општине Бачка Топола 

распоређују се средства у износу од 168.000,00 динара, на месечном нивоу у висини од 14.000,00 
динара, по одборнику 311,00 динара: 

 1. Савез војвођанских Мађара – 23 одборника –  7.153,00 динара 

 2. Демократска заједница Војвођанских Мађара – 8 одборника –  2.488,00динара 
 3. Социјалистичка партија Србије – 10 одборника – 3.110,00 динара 

 4. Демократска странка Србије – 2 одборника – 622,00 динара 

 5. Југословенска левица – 1 одборник – 311,00 динара 
 6. Г 17 Плус – 1 одборник – 311,00 динара». 

  

III 

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

општине Бачка Топола», а примењује се од 1. марта 2004. године. 

  
ИЗВРШНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 
Број: 4-11/2004-II Извршног одбора 

Дана: 9.03.2004. године М.р. Сомбати Золтан с.р.,  

Бачка Топола 
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41. 
 

          На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору («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 9. марта 2004. године је донео 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА НА ТЕРЕНУ 

У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА УТРИНА И ПАШЊАКА НА КОРИШЋЕЊЕ СЕЛИМА 

 

I 

 

     Образује се комисија за утврђивање чињеничног стања на терену у поступку враћања 
утрина и пашњака на коришћење селима (у даљем тексту : Комисија). 

 

II 
 

   У Комисију се именују :  

                            1. Балог Шандор 
                            2. Дудаш Саша 

                            3. Вучковић Слободан 

                            4. представник месне заједнице ( где се некретнина налази). 

 
III 

 

    Комисија је дужна да на терену изврши увид предметних парцела –пашњака и утрина и 
сачини записник о чињеничном стању и исти достави имовинско-правној служби на даљи 

поступак. 

 

IV 
 

Ово решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
Број: 02-14/2004-I Председник 

Дана: 9.03.2004. Извршног одбора 

Бачка Топола Mр. Сомбати Золтан с.р., 

 
 

42. 

 
На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине 

Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу 

члана 10. и 16. Одлуке о Општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 

5/2001), на предлог секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине 
општине Бачка Топола, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЕЛЕЊА ЗА  ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, OПШТУ УПРАВУ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПРАВНУ ПОМОЋ 
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I 
 

 ЧЕВАРУШИЋ ИБОЉА, дипломирани правник, запослена у Општинској управи Бачка 

Топола почев од 10. априла 2004. године поставља се за вршиоца дужности начелника Оделења 

за за  друштвене делатности, oпшту управу, опште послове и правну помоћ. 
 

II 
 

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

ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 112-15/2004 Извршног одбора  

Дана:  6.04.2004. године Мр. Сомбати Золтан с.р., 
Бачка Топола 
 

43. 
 

На основу члана 2. става 1. тачке 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине 

Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 8/92, 3/97 и 5/2000) и на основу 

члана 10. и 16. Одлуке о Општинској управи («Службени лист општине Бачка Топола», број 
5/2001), на предлог секретара Општинске управе Бачка Топола, Извршни одбор Скупштине 

општине Бачка Топола, донео је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА  

ОДЕЛЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

I 

 

 ФЕКЕТЕ ИЛДИКО, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи Бачка 
Топола почев од 16. априла 2004. године поставља се за вршиоца дужности  начелника Оделења 

за финансије. 

II 
 

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

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  Председник 

БАЧКА ТОПОЛА         Извршног одбора 

Број: 112-16/2004     Мр. Сомбати Золтан с.р.,  
Дана:  6.04.2004. 

Бачка Топола 

 

Ред. 
бр. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
СТРАНА 

   

26. Одлукa о измени Статута општине Бачка Топола 35 
   

27. Одлукa о измени Статута општине Бачка Топола 35 

   

28. Одлукa о измени и допуни Пословника Скупштине општине Бачка 
Топола 36 

   

29. Одлукa о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2003. годину 
 36 
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30. Одлукa о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређење животне 
средине 38 

   

31. Одлукa о локалној служби за инспекцију и ревизију 42 

   
32. Одлукa о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 

грађевнско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 

потрошње 47 
   

33. Одлукa о поверавању обављања стручних и административно-техничких 

делова послова урбанистичког планирања Јавном предузећу за 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 

потрошње и урбанистичког планирање и урешење Бачка Топола 49 

   

34. Одлукa о измени Одлуке о комуналним делатностима 50 
   

35. Одлукa о измени и допуни Одлуке о Општинским административним 

таксама 51 
   

36. Одлукa о допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији 

општине Бачка Топола 51 

   
37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 

заједничке комуналне потрошње  52 
   

38. Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола 53 
   

39. Решење о престанку дужности и избору члана Извршног одбора 

Скупштине општине Бачка Топола 53 

   
40. Решење о изменама  решења о распоређивању средстава  за финансирање 

редовног рада политичких странака 54 

   
41. Решење о именовању Комисије за утврђивање чињеничног стања на 

терену у поступку враћања утрина и пашњака на коришћење селима 55 

   
42. Решење о постављању вршиоца дужности начелника Оделења за  

друштвене делатности, oпшту управу, опште послове и правну помоћ 55 

   

43. Решење о постављању вршиоца дужности начелника Оделења за 
финансије 56 

   

 

Издавач: Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ 

Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар 

Скупштине општине. Аконтација претплате за 2004. годину износи 6.080,00 динара. 

Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола за 
«Службени лист општине Бачка Топола». 
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