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93. 

 На основу члана 16-19. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник 

РС“, бр. 43/2011), члана 5. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013 и 63/2013)  члана 44. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 1/2009), члана 68. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010) и Одлуке о буџету 

општине Бачка Топола за 2013. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 10/2012 и 

8/2013) Председник општине Бачка Топола, дана 22.07.2013. године донео је:  

  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

У 2013. ГОДИНИ 

 

I 

 

 Политичким субјектима, који имају одборнике у Скупштини општине Бачка Топола 

додељују се средства из јавних извора у укупном износу од 840.000,00 динара, односно месечно 

70.000,00 динара за финансирање њиховог редовног рада у  2013. години. 

 Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2013. годину, функционална класификација 160, економска класификација 481, 

раздео 1, глава 1.4., позиција 30. 

 

II 

 

 Укупна средства наведена у тачци I. став 1. овог решања политичким субјектима распоређују 

се у складу са чланом 17. став 2. Закона о финансирању политичких активности (у даљем тексту: 

Закон) према следећем: 

______________________________________________________________________________ 

Политички субјекти                            Укупан износ за период            Месечни износ 

                                                                              у дин.                                      у дин. 

 

Савез Војвођанских Мађара                           285.600,00                             23.800,00 

Демократска Странка                                      134.400,00                             11.200,00 

Група грађана“Др.Хаџи Јанош“                       75.600,00                               6.300,00 

Удруж.пензионери и соц.правда                      75.600,00                               6.300,00 

Лига Социјалдемократа Војводине                109.200,00                               9.100,00 

Социјалистичка Партија Србије                       67.200,00                               5.600,00 

Српска Напредна Странка                                92.400,00                                7.700,00 
 

УКУПНО:                                                          840.000,00                             70.000,00 
 

 

III 
 

 Месечни износи средстава, наведени у тачци  II овог решења дозначују се политичким 

субјектима на следеће текуће рачуне: 

 

 Назив политичке странке:                  Број рачуна: 
 

1.  Савез Војвођанских Мађара     105-90071-58 

2. Демократска Странка      160-922827-72 

3. Група грађана „Др. Хаџи Јанош“                         160-5500101141765-44 

4. Удружени пензионери и соц.правда                    160-931670-24 

5.  Лига Социјалдемократа Војводине     355-1018124-92 

6.  Социјалистичка Партија Србије     205-155110-67 
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7. Српска Напредна Странка                                     160-310519-10 

IV 

 

          Сходно члану 19. Закона,  политички субјекти су дужни, да средства из тачке II овог решења 

користе за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта, односно за:  

 

 -рад са бирачима и чланством,  

-трошкове промоције, рекламног материјала и публикација,  

-трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну сарадњу,  

-трошкове зарада и накнада запослених,  

-комуналне трошкове, као и  

-трошкове за друге сличне активности,  

 

а најмање 5% укупних средстава, добијених за редован рад на годишњем нивоу, за:  

 

 -стручно усавршавање и оспособљавање,  

-међународну сарадњу и  

-рад са чланством. 

 

V 

 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе, да политичким субјектима изврши 

пренос средстава до 10-ог у месецу за претходни месец. 

 

VI 

 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о распоређивању средстава за 

финансирање политичких сранака у периоду од 01.06. до 31.12.2013. године, број: 4-27/2012-III 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 8/2012) 

 

VII 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2013. године и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА            

Број:4-34/2013-III Председник            

Дана:22.07.2013. општине Бачка Топола         

Бачка Топола Кокаи Мерњак Мелинда, с.р. 

 

94. 

 На основу члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/2013) и 

члана 2. и 39. Одлуке о Општинском већу општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 3/2009), Општинско веће општине Бачка Топола на седници одржаној дана 23.07.2013. 

године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 Образује се Савет за здравље у општини Бачка Топола (у даљем тексту: Савет) почев од 1. 

децембра 2013. године у саставу: 

1. Керепеш др. Зоран др опште медицине, Стара Моравица, ул.Хуњади Јаноша 3. - председник,  - 
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представник локалне самоуправе 

 
 

2. Лекић Драгутин, правник,  Бачка Топола, ул. Широка 37. - члан – представник Удружења грађана 

из реда пацијената 

3. Ментуш Зита – правник, Бачка Топола, Босанска 22. - члан – представник здравствених установа 

са територије општине, 

4. Предојевић Милан, дипл.правник, Суботица, Алеја Маршала Тита 16/II/19 члан – представник 

Републичког фонда за здравствено осигурање, Испостава Бачка Топола.      

 

II 

 

 Савет обавља одређене задатке из области заштите права пацијената, и то: 

1. разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основудостављених и 

прикупљених доказа и утврђених чињеница, 

2. о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене 

установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приовор односи и даље одговарајуће 

препоруке, 

3. разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на 

територији општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, 

4. подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената 

надлежном органу општине, надлежном Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине и 

Заштитнику грађана општине, 

 
 

III 

 

 Чланови Савета обавезни су да у свом раду поступају у складу са прописима којима се 

уређује заштита података о личности. 

 

IV 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 50-1/2013-V 

Дана: 23.07.2013. Председник Општине 

Бачка Топола Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р. 

 

95. 

 На основу члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци (''Сл. гласник РС'', број 49/92, 29/93, 

53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/2002-др. закон, 62/2003-др. закон, 64/2003-

испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 18/2010-др. закон), члана 23.,24. и 25. Закона о финансијској 

подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), и члана 68. став 

1. тачка 8. Статута општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка Топола'', број 15/2008, 1/2009, 

6/2010 и 9/2012) Председник општине Бачка Топола дана  27.08.2013. године, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''БАМБИ'' 

БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1. 
 

Овим Правиликом о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка 

деце у Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (у даљем тексту: Правилник), утврђују 

се услови, начин и поступак остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у 

Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (у даљем тексту: Установа), у складу са 

Законом. 

 

Члан 2. 

 

Право на регресирање трошкова боравка деце у Установи има родитељ, усвојилац и старатељ 

који има пребивалиште на територији општине Бачка Топола, према следећим условима: 

 

А) ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (јаслени и обданишни узраст): 

 

1. Право на накнаду трошкова целодневног боравка у Установи остварује дете из породице у 

стању социјалне потребе, с тим да наведене трошкове сноси Оснивач у целости; 

2. Право на накнаду трошкова целодневног боравка у Установи остварује дете без родитељског 

старања у старатељској или хранитељској породици и те трошкове сноси Оснивач у целости;  

3. Право на умањење трошкова целодневног боравка у Установи остварује дете трећег односно 

четвртог реда рођења – режијски трошкови се плаћају 10% од економске цене; 

4. Право на умањење  трошкова целодневног боравка у Установи остварује родитељ за двоје 

деце (истих родитеља, усвојилаца или старатеља) која користе услуге целодневног боравка у  

Установи, за друго дете по реду рођења  - режијски трошкови се плаћају 15%; 

5. Право на накнаду трошкова целодневног боравка у Установи за дете са сметњама у развоју 

под условом да је за њега остварено право на  дечји додатак и за дете без родитељског 

старања на смештају у установи социјалне заштите, на основу члана 23. и 24. Закона о 

финансијској подршци породици са децом(''Сл. гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 

107/2009),  

6. финансира министарство надлежно за социјална питања. 

 

Право на накнаду или умањење трошкова из тачке 2., 3. и 4. овог одељка се остварују под 

условом да је за дете остварено право на дечји додатак. 

 

Б) ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК (од 3 године до 5,5 година и припремни предшколски 

програм) 

 

         1.  Право на накнаду трошкова полудневног  боравка у Установи остварује дете из породице у    

стању социјалне потребе, с тим да наведене трошкове сноси Оснивач у целости; 

2. Право на накнаду трошкова полудневног боравка у Установи остварује дете без родитељског 

старања у старатељској или хранитељској породици и те трошкове сноси Оснивач у целости;  

3.  Право на умањење трошкова полудневног боравка у Установи остварује дете трећег односно 

четвртог реда рођења -  режијски трошкови се плаћају 10% од економске цене; 

4.    Право на умањење  трошкова полудневног боравка у Установи остварује родитељ за двоје 

деце (истих родитеља, усвојилаца или старатеља) која користе услуге полудневног боравка у  

Установи, за друго дете по реду рођења  - режијски трошкови се плаћају 15% од економске 

цене; 

5.   Право на накнаду трошкова полудневног боравка у Установи за дете са сметњама у развоју 

под условом да је за њега остварено право на  дечји додатак и за дете без родитељског 

старања на смештају у установи социјалне заштите, на основу члана 23. и 24. Закона о 

финансијској подршци породици са децом(''Сл. гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 

107/2009), финансира министарство надлежно за социјална питања. 

 

Право на накнаду или умањење трошкова из тачке 2., 3. и 4. Овог одељка се остварују под 

условом да је за дете остварено право на дечји додатак. 
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За све остале категорије које нису наведене у тачкама  А) и  Б) , трошкови боравка у 

Установи утврђују се у висини од 20% од економске цене услуга, с тим да је економска цена 

од 20% за децу која похађају припремни предшколски програм усклађена са одредбама 

члана 91. став 1. тачка 2) и  члана 157. став 2. тачка 1) Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. глсник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013). 

 

Члан 3. 

 

За остваривање права из члана 2. овог Правилника, подносилац захтева за регресирање трошкова 

боравка детета у Установи прилаже следећу документацију: 

 

1. Копију личне карте подносиоца захтева 

2. Потврду о пријави пребивалишта за децу за коју се тражи остваривање права 

3. Извод из МКР за сву децу у породици (истих родитеља, усвојилаца или старатеља) или 

последње Решење о остваривању права на дечји додатак 

4. Потврда о упису детета у Установу 

5. Потврда Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош да је породица у 

стању социјалне потребе 
 

   Члан 4. 

 

Поступак за остваривање права из овог Правилника спроводи надлежни орган Општинске 

управе  у сарадњи са Установом. 

За остваривање права из члана 2. Правилника, приликом пријаве детета у Установу, подноси 

се  документација из члана 3. Правилника за сваку школску годину, с тим да се право на регресирање 

трошкова боравка признаје од дана подношења захтева. До истека текуће радне године. 

О остваривању права из члана 2. Правилника одлучује надлежни орган Општинске управе на 

основу достављене документације. 

 

Члан 5. 
 

Корисници услуга незадовољни одлуком из члана 4. Правилника о утврђивању права на 

регресирање трошкова боравка детета у Установи, могу упутити приговор Општинском већу 

општине Бачка Топола у року од 15 дана од  дана пријема Решења. 

 

Члан 6. 
 

Родитељи, усвојиоци или старатељи су дужни да благовремено, а најкасније у року од 15 

дана од дана настанка промене, пријаве промене које утичу на остваривање права утврђених чланом 

2. Правилника. 

Члан 7. 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину 

остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „БАМБИ“ 

Бачка Топола број 110-1/2013-II-2 од 05.02.2013. године („Службени лист општине Бачка Топола“, 

број 3/2013). 

Усклађивање Правилника због промене цена може да се врши два пута годишње. 

 

Члан 8. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, примењује се од 1. септембра 2013. године 

и објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола. 

  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 



Број 9. 28.08.2013. СТРАНА   400. OLDAL 2013.08.28. 9. szám 

 
 

 

 

Број: 110-17/2013-II-2 

Дана: 27.08.2013.  Председник општине 

БАЧКА ТОПОЛА                                      Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р. 

 

 

96. 

На основу члана 67. став 3. Закона о друштвеној бризи о деци («Службени гласник 

Републике Србије» број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002-др. 

закон, 62/2003-др. закон, 64/2003-испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 18/2010-др. закон), члана 3. 

Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама («Службени гласник 

Републике Србије» број 1/93 и 6/96) и члана 71. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола» број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Општинско веће општине Бачка 

Топола дана 27.08.2013. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ И  

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  

ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Утврђује се цена услуга за целодневни и полудневни боравак у предшколској установи за 

децу «Бамби» Бачка Топола, почев од 1. септембра 2013. године према следећем :  

 

Назив боравка Ек. цена услуге по детету Учешће 

родитеља 

у % 

Цена за 

родитеља Месечна цена Дневна цена 

1.ЦЕЛОДНЕВНИ   

   БОРАВАК: 

    

- јаслени узраст  

 

25.895,00 (јаслице 1-3 год.) 1.294,75 20% 5.179,00 

- обданишни узраст     

од 3-5,5 год 23.730,00(обданиште 3-5,5) 

 

1.186,50 

 

20% 4.746,00 

 

од 5,5-6,5 год 19.755,00(обрадниште 5,5-6,5) 987,75 20% 3.951,00 

2.ПОЛУДНЕВНИ  

   БОРАВАК: 

    

Млађа деца 3-5,5 г. 8.675,00 (млађа деца 3-5,5) 433,75 (млађа деца) 20% 1.735,00 

 

ППП 5,5-6,5 г. 4.700,00 (ППП 5,5-6,5) 235,00 (ППП) 20% 940,00 

 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од  1. септембра 2013. године и 

објавиће се у «Службеном листу општине Бачка Топола» . 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 60-17/2013-II-2 

Дана: 27.08.2013.  Председник Општине                    

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

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2013. годину износи 

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

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 

 

Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

93. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у 2013. години 
395 

   

94. Решење о образовању Савета за здравље у општини Бачка Топола 396 

   

95. Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова 

боравка деце у Предшколској установи „Бамби“ Бачка Топола 
397 

   

96. Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни боравак у 

Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола 
400 

   

   


