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75. 
 На основу члана 35. став 3. 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 и 29/01) члана  25. Закона о финансијској 
подршци породице са децом ("Сл. гласник РС", број 16/2002. г.) и члана 13. Одлуке о Извршном 
одбору ("Сл. лист општине Бачка Топола", број 8/92, 6/93, 3/97 и 5/00) Извршни одбор Скупштине 
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 12.11.2002. године доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У  ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником утврђују се услови и начин остваривања права  на регресирање 
трошкова боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи за децу "Бамби" Бачка 
Топола (у даљем тексту: ПУ "Бамби") на територији Општине Бачка Топола.   
 

Члан 2. 
 

 Право на регресирање трошкова боравка деце под условима утврђеним овим Правилником 
има родитељ, усвојилац детета и старатељ (у даљем тексту: корисник) који има пребивалиште на 
територији Општине Бачка Топола и то: 
 - за децу узраста од једне до седам година на целодневном боравку, и 
 - за децу узраста од пет и по до седам година на полудневном боравку. 
 

Члан 3. 
 

 Право на регресирање трошкова боравка деце утврђује се у зависности од односа 
просечног месечног прихода по члану домаћинства и просечне месечне зараде по запосленом у  
Општини Бачка Топола. 
 Изузетно од одредаба став 1. овог члана право на регресирање трошкова боравка деце за 
децу ометену у развоју за децу  без родитељског стварања и за децу родитеља у стању социјалне 
потребе признаје се независно од прихода домаћинства у висини од 100%. 
 

Члан 4. 
 

 Право на регресирање трошкова боравка деце у складу са чланом 3. став 1. овог 
Правилника признаје се према следећој скали: 
 
 

Просечан месечни приход по члану 
домаћинства у односу на просечну 
месечну зараду по запосленом у 
Општини 

Регресирање трошкова 
боравка деце 

Учешће корисника у 
трошковима боравка 

деце 

до 10%                       100% - 
од 10,01% - 20%    80% 20% 
од 20,01% - 25%   75% 25% 
преко 25%    70% 30% 
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 Просечан месечни приход по члану домаћинства утврђује се тако што се приходи и 
примања домаћинства корисника остварени у претходном тромесечју сабирају, деле на три 
месеца, а затим на број чланова домаћинства корисника. 
 Кориснику који има двоје или више деце у ПУ "Бамби", учешће у трошковима боравка 
деце, утврђено у складу са ставом 1. овог члана смањује се за 20% по детету. 
  

Члан 5. 
 

 Под условима утврђеним овим Правилником право на регресирање трошкова боравка деце 
може се признати и стараоцу детета без родитељског старања, ако дете није смештено у другу 
породицу или установу социјалне заштите. 
 

Члан 6. 
 

 За остваривање права на регресирање трошкова боравка деце утврђених овим 
Правилником узимају се у обзир приходи и примање домаинства корисника и то: 
 1. приходи и примања који се остварују у месечним износима (зарада, новчане накнаде, 
пензије и друга новчана примања) 
 2. приходи од пољопривредне делатности у висини катастарског прихода, 
 3. приходи од имовине у висини износа који служи као основ за обрачунавање пореза и 
доприноса у текућој години, 
 4. приходи од других имовинских права ако се на те приходе плаћају порези у висини 
износа који служи као основица за обрачунавање пореза и доприноса у текућој години, 
 5. приходи од самосталне делатности у висини нето прихода 
 6. други порезу подложни приходи 
 Приходи који се исказују као годишњи приход узимају се у висини просечног месечног 
износа. 
 Када се приход утврђује у паушалном износу, за приход се узима основица за 
обрачунавање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у текућој години. 
 За приход од пољопривредне делатности узима се катастарски приход у текућој години а 
који остварују власник, плодоуживалац или непосредни корисник и дели се са бројем чланова 
домаћинства корисника. 

 
Члан 7. 

 
 У приходе и примања домаћинства корисника из члана 6. овог Правилника не улази 
додатак на децу, додатак за негу и помоћ другог лица, накнаде за телесно оштећење, примања на 
основу награда и отпремнина за одлазак у пензију, као и примања на основу ученичког и 
студентског стандарда. 
 

Члан 8. 
 

 Уколико корисник или чланови његовог домаћинства истовремено имају приходе по два 
или више основа утврђује се збир прихода. 
 За децу разведених родитеља, узима се приход домаћинства родитеља код кога дете живи 
односно коме је поверено на васпитање. 
 Ако постоји ванбрачна заједнице родитеља, узима се приход оба родитеља, једнако као и у 
случају када је у питању брачна заједница. 
 Када се право на регресирање трошкова боравка деце признаје стараоцу детета у складу са 
чланом 5. овог Правилника узимају се у обзир само приходи детета. 

 
Члан 9. 

 
 Приходи утврђени у складу са чланом 6. овог Правилника умањују се за: 
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 - 30% када се право признаје стараоцу детета у складу са чланом 8. став 4. овог 
Правилника, 
 - 20% када је корисник инвалид II категорије инвалидности. 
 

Члан 10. 
 

 Ако корисник или члан његовог домаћинства у претходном тромесечју није остваривао 
приходе, или је у том периоду почео да их остварује, право на регресирање трошкова боравка деце 
утврђује се зависно од односа просечног месечног прихода по члану домаћинства, оствареног у 
месецу који претходи месецу од када се о праву одлучује утврђене и објављене просечне зараде по 
запосленом остварене у Oпштини за исти и месец. 
 

Члан 11. 
 

 Домаћинство корисника у смислу овог Правилника чини: брачни друг корисника, деца 
(брачна, ванбрачна, усвојена и пасторчад) и лица која је корисник обавезан по закону да издржава. 
 

Члан 12. 
 

 Право на регресирање трошкова боравка деце остварује се на захтев корисника. 
 Захтев са доказима релевантним за одлучивање о праву на регресирање трошкова боравка 
деце подноси се ПУ "Бамби". 
 

Члан 13. 
 

 Право на регресирање трошкова боравка може се остварити од првог дана наредног 
месеца по подношењу захтева. 

 
Члан 14. 

 
 О праву на регресирање трошкова боравка деце решава Општинска управа - Одељење за 
друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ у складу са одредбом члана 
39. Закона о друштвеној бризи о деци. 
 По жалби на решење из става 1. овог члана решава Извршни одбор Скупштине општине 
Бачка Топола. 
 

Члан 15. 
 

 Корисник права утврђен овим Правилником дужан је да пријави сваку промену која је од 
утицаја на остваривање права најкасније у року од 15 дана од дана настале промене. 
 

Члан 16. 
 

 Усклађивање права на регресирање трошкова боравка деце са приходима по члану 
домаћинства корисника вршиће се сваке године од 1. септембра. 
 

 
Члан 17. 

 
 Средства за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи, у складу са 
одредбама овог Правилника обезбеђују се у буџету Општине Бачка Топпола, изузев средстава за 
реализацију васпитно-образовног програма за децу са сметњама у развоју и за децу у години пред 
полазак у основну школу у трајању 240 сати годишње. 
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Члан 18. 

 
 Даном доношења овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину 
остваривања права на регресирање трошкова боравка деце предшколског узраста у предшколској 
установи бр. 60-113/III-01 од 27.12.1993. г. бр. 110-7/95-I од 13.07.1995. г. 60-4/96 од 27.03.1996. г., 
број 60-10/96-III-01 од 30.09.1996. г. и број 110-9/97-III  од 13.10.1997. год. и 110-6/99 г. 
 

Члан 19. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, примењује се од 1. септембра 2002. 
године, и објавиће се у "Службеном листу општине" Бачка Топола. 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА Председник 
Број: 110-29/2002 Извршног одбора СО 
Дана: 12.11.2002. Бачка Топола 
Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 
  
 
76. 
 
Оделење за грађевинарство, стамбено комуналне послове, пољопривреду, приватно 
предузетништво и имовинско правне послове Општинске управе Бачка Топола на основу члана 
20. Одлуке о комуналним делатностима (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 3/97 и 5/2002) 
расписује 
 

К О Н К У Р С 
 

ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
 1. Расписује се конкурс за обављање комуналних делатности на територији општине Бачка 
Топола, и то за следеће комуналне делатности: 

1. Одржавање чистоће; 
2. уређење и одржавање паркова, залених и рекреационих површина; 
3. Одржавање депонија; 
4. Одржавање плажа; 
5. Одржавање јавних WC-a 

Подручје за које се расписује конкурс за обављање горе наведених комуналних делатности 
је: Бачка Топола-град 

2. Право учествовања на конкурсу за обављање комуналних делатности из тачке 1. овог 
конкурса имају:      

- предузећа (јавна и друга предузећа) 
- предузетници 
- месне заједнице       

3. Пријава за конкурс за обављање комуналних делатности подноси се Скупштини 
општине Бачка Топола, Бачка Топола, М.Тита бр. 38.  у затвореној коверти са назнаком “за 
конкурс обављања комуналних делатности”, најкасније до 29.12.2002. године. 

4. Пријава за конкурс за обављање комуналних делатности треба да садржи: 
1. назив и седиште фирме, 
2. комунану делатност и подручје за коју се конкурише,  
3. техничко-тeхнолошка опремљеност - капацитет (извод из пописне листе), 
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4. кадровска односно стручна оспособљеност за обављање делатности за коју 
конкурише (фотокопија систематизације, односно уговора о раду), 

5. временски период вршења делатности, који не може бити дужи од 5 година,    
6. понуда одређених погодности (додатне услуге, предузимање мера и 

активности којима се унапређује квалитет комунаних производа и услуга, 
заштићују комунални објекти, уређаји и инсталације и др.) 

7. накнада односно цена комуналних производа и услуга. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве на овај конкурс се неће разматрати. 

5. Оделење за грађевинарство, стамбено комуналне послове, пољопривреду, приватно 
предузетништво и имовинско правне послове Општинске управе ће на основу донетог закључка 
Извршног одбора Скупштине општине објавити резултате конкурса у "Службеном листу општине 
Бачка Топола" и истаћи резултате конкурса на огласној табли Скупштине општине и месних 
заједница општине.     

6. За све потребне информације заинтересована предузећа, месне заједнице и 
предузетници се могу обратити Оделењу за грађевинарство, стамбено комуналне послове, 
пољопривреду, приватно предузетнштво и имовинско правне послове у Бачкој Тополи, М.Тита бр. 
30. 

7. Овај конкурс ће се објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола”, у средствима 
информисања општине и истаћи ће се на огласној табли Скупштине општине и месних заједница 
општине. 

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ,  
ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИМОВИНСКО 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Број:  352-36/02    
Дана: 29.11.2002. год. Весна Прица с.р. 
БАЧКА ТОПОЛА В.д. начелника Оделења 
 
 
 
77. 
 

И С П Р А В К А 
 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР. ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА 

 
 У Решењу о именовању Управног и Надзорног одбора Дома здравља "др. Јанош Хаџи" 
Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", бр. 10/2002) у тачци I под редним бројем 5. 
уместо текста "др. Јован Фејди, спец. опште медицине" треба да стоји текст: "др. Јован Фејди, 
спец. интерне медицине". 
 
 
 Секретар 
 Скупштине општине 
 Швелер Арпад с.р., 
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Ред. 
бр. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
СТРАНА 

   
75. Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање 

трошкова боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи за 
децу "Бамби Бачка Топола 

 
 

149. 
   

76. Конкурс за обављање комуналне делатности нат ериторији општине Бчка 
Топола 

 
152. 

   
77. Исправка Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Дома 

здравља "др. Јанош Хаџи" Бачка Топола 
 

153. 
 
 
 
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 2002. годину износи 4.080,00 динара. 
Жиро рачун број: 45200-637-3-245 Општинска управа Бачка Топола за „Службени лист 
општине Бачка Топола”». 

 

  


	Sluzbeni list - prva strana1
	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
	HIVATALOS LAPJA

	Sluzbeni list 11

