
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
 
 
 

 TOPOLYA KÖZSÉG 
 

HIVATALOS LAPJA
 

Број 12  – Година XXXIV 
30. децембар 2002. г. , Бачка Топола 

 XXXIV. évfolyam – 12 . szám 
Topolya, 2002. december 30. 

  
 



Број 12. 30.12.2002. СТРАНА  155.  OLDAL 2002.12.30.         12. szám 
 

78. 
 
 На основу члана 115. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 1/90) и члана 10. и 30. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
србије", бр. 9/2002) и члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка 
Топола", бр. 6/2002 и 10/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. 
децембра 2002. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 У Статуту општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 6/2002 и 
10/2002) члан 48. мења се и гласи: 
 "Председник општине може образовати повремена радна тела која му у питањима из 
његове надлежности пружају стручну помоћ." 
 

Члан 2. 
 

 У члану 50. тачке 10., 11. и 12. бришу се. 
 Досадашња тачка 13. постаје тачка 10. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 101. став 2. реч "одлуке" брише се. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-31/2002-I  Председник 
Дана: 26.12.2002. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
79. 
 
 На основу члана 33. тачка 5. Статута општине Бачка Тпола ("Сл. лист општине Бачка 
Топола", број 6/2002 и 10/2002), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 26. 
децембра 2002. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком о стипендирању студената са територије општине Бачка Топола (у даљем 
тексту: Одлука) уређују се услови и начин остваривања права на стипендију студената. 
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Члан 2. 

 
 Право на стипендију има студент: 
 - са пребивалиштем на територији општине Бачка Топола 
 - са просечном оценом изнад 7,00 ако студира у СРЈ односно изнад 3,00 ако студира у 
иностранству, 
 - држављанин СРЈ. 
 - од II до VII године  студија на територији СРЈ или у иностранству, 
 - ако студира на факултету или вишој школи чији је оснивач влада Републике Србије, а 
ако студира у иностранству  на међународно признатом факултету или вишој школи чије дипломе 
се могу ностификовати на факултету и вишој школи у СРЈ. 
 

Члан 3. 
 

 Студент остварује право на стипендију за једну школску годину на основу конкурса. 
 Конкурс расписује надлежно одељење Општинске управе за образовање сваке године 30 
дана пре почетка школске године. 
 Конкурс се објављује у средствима јавног информисања. 
 Одлуку о остваривању права на доделу и висину стипендије студентима из чл. 2. ове  
Одлуке доноси Извршни одбор на предлог надлежног Одељења Општинске управе за образовање 
у зависности од расположивих средстава предвиђених у буџету општине за ове намене. 
 

Члан 4. 
 

 Изузетно за школску 2002/2003. годину конкурс ће се објавити у јануару месецу 2003. 
године. 
 

Члан 5. 
 

 Стипендија се исплаћује студенту месечно од 1. јануара до 30. јуна за школску 2002/2003.  
годину а за наредне године од 1. октобра до 30. јуна. 
 

Члан 6. 
 

 Средства за стипендије обезбеђују се у буџету општине Бачка Топола. 
 

Члан 7. 
 

 Студент – корисник стипендије закључује уговор о стипендирању са Извршним одбором - 
даваоцем стипендије, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бачка Топола", а примењује се од 1. I  2003. године. 
 
СКУПШТИНА ОПТШИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-25/2002 Председник 
Дана: 26.12.2002.  Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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80. 
 
 На основу члана 15. Закона о локалноj самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 9/2002) и 
члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 6/2002 и 
10/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. децембра 2002. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА  
ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се радно време угоститељских објеката и објеката за приређивање 
игара за забаву и игара на срећу (у даљем тексту: објекти) на територији општине Бачка Топола. 
 

Члан 2. 
 

 Угоститељским објектима сматрају се: 
 1. угоститељски објекти за пружање услуга смештаја, 
 2. угоститељски објекти за пружање услуга исхране, пића и напитака. 
 Угоститељски објекти за пружање услуга смештаја су: хотел, мотел, пансион, преноћиште, 
туристичко насеље и камп. 
 Угоститељски објекти за пружање услуга исхране, пића и напитака су: ресторан (класични 
и специјализовани), гостионица, кафана, пивница, вински подрум, посластичарница, бар, 
ћевапџиница, пицерија, бифе, крчма, дискотека, киоск, кантина и покретни угоститељски објекат. 
 

Члан 3. 
 

 У објектима за приређивање игара на срећу приређују се игре картама, коцкама, рулет, или 
путем аутомата са вишеструким улогом у једној игри. 
 У овим објектима приређују се и класичне игре на срећу: лутрија, лото, томбола, спортско 
клађење. 
 

II  РАДНО ВРЕМЕ 
 

Члан 4. 
 

 Под радним временом у смислу ове Одлуке подразумева се време у коме објекти могу 
обављати своју делатност. 
 

Члан 5. 
 

 Предузеће, друго правно лице, пословођа радње и приватни предузетник одређују радно 
време у складу са одредбама ове Одлуке, полазећи од потреба, интереса грађана и свог 
економског интереса. 
 

Члан 6. 
 

 Радно време у објектима може се утврдити најдуже у трајању од 5,00 до 24,00 часова. 
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 Објекти за пружање услуга смештаја, и објекти за пружање услуга исхране, пића и 
напитака и објекти за прирђивање игара за забаву и игара на срећу петком и суботом, и у дане 
државних и републичких  празника могу радно време утврђеном ставом 1. овог члана продужити 
највише за 2,00 сата. 
 Изузетно објекти за пружање услуга и исхране, пића и напитака петком и суботом и у дане 
државних и републичких празника могу радно време утврђено ставом 1. овог члана продужити 
највише за 3 сата у периоду од 15. јуна до 1. септембра.  

 
Члан 7. 

 
 Радно време у објектима из члана 2. ове Одлуке, који се налазе ван територије насељеног 
места, може бити и дуже од радног времена утврђеног овом Одлуком, уз одобрење Извршног 
одбора Скупштине општине. 
 

Члан 8. 
 

 За време одржавања значајних манифестација у општини, Извршни одбор Скупштине 
општине може утврдити другчије радно време од радног времена утврђеног овом Одлуком. 
 

Члан 9. 
 

 Продужење радног времена утврђеног у члану 6. ове Одлуке, Оделење за грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-правне 
послове Општинске управе, изузетно може дозволити својим решењем на основу захтева 
угоститеља ради организовања затворених забава и то: 
 - свадбе, 
 - матурске вечери,  
 - прослава школских јубиларних годишњица. 
 Угоститељи су дужни, да свој захтев за продужење радног времена у случају 
организовања затворених забава из претходног става, поднесу Оделењу за грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно преудзетништво и имовинско-правне 
послове Општинске управе, најкасније пет дана пре одржавања планиране затворене забаве. 
 Захтев угоститеља из претходног става треба да садржи чињенице које се односе: на врсту 
затворене забаве, очеквиани број гостију, временски период одржавања забаве и друге чињенице 
које су од важности за доношење решења из става 1. овог члана. 
 

Члан 10. 
 

 У објектима у којима се организује музички програм уживо или путем уређаја  за 
репродукцију аудио-видео прогрма ван затвореног простора, програм се не може одржавати после 
22,00 часова; осим у случајевима које одобри Извршни одбор Скупштине општине. 
 

Члан 11. 
 

 Предузећа, власници односно оснивачи радњи могу сами да утврђују дан у недељи када 
објекат неће бити отворен. 
 

Члан 12. 
 

 Почетак и завршетак радног времена мора бити истакнут на уочљив начин на улазу или 
другом погодном месту пословног објекта. 
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Члан 13. 
 

 Рад у објекту мора бити организован на начин којим се не ремети кућни ред, јавни ред и 
мир и комунални ред. 
 

III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

 Ако се одреди радно време супротно овој Одлуци или објекат ради дуже од радног 
времена прописаног овом Одлуком, казниће се за прекршаје: 
 - предузетник – новчаном казном од 10.000,00 – 25.000,00 динара, 
 - запослени код предуезтника – новчаном казном од 5.000,00-10.000,00 динара,  

- правно лице – новчаном казном од 10.000,00 – 50.000,00 динара; 
 - одговорно лице у правном лицу – новчаном казном од 1.000,00 – 5.000,00 динара. 
 

Члан 15. 
 

 Надзор над применом одредаба ове Одлуке врше комунална инспекција у сарадњи са 
ОУП-ом Бачка Топола и Тржишном инспекцијом у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 16. 
 

 Предузећа, власници односно оснивачи радњи дужни су да у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке своје радно време ускладе према утврђеном распореду радног 
времена из ове Одлуке. 
 

Члан 17. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену 
угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу ("Службени 
лист општине Бачка Топола", бр. 4/98 и 5/2000). 
 

Члан 18. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 130-2/2002-I Председник 
Дана: 26.12.2002. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
81. 
  

На основу члана 4. став 2. Закона о порезу на фонд зарада (“Сл.гласник РС”, бр. 27/2001) и 
члана 29. Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 6/2002 и 10/2002) 
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. децембра 2002.године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1. 
 

 Порез на фонд зарада на територији општине Бачка Топола утврђују се по стопи од 3,5%. 
 
 

Члан 2. 
 

 Средства по основу пореза на фонд зарада су приход буџета општине Бачка Топола. 
 Део остварених средстава из предходног става овог члана по стопи од 0,3% усмеравају се 
за солидарну стамбену изградњу, а преостали део за намене предвиђене Одлуком о буџету 
општине Бачка Топола за 2003. годину. 
 

Члан 3. 
 
 Даном стпања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању стопе пореза на 
фонд зарада на територији општине Бачка Тoпола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 11/2001). 

 
Члан 4. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бачка Топола”, а примењиваће се од 01.01.2003. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:   43-1/2002-I                                                                                     Председник 
Дана: 26.12.2001.год.                                                                       Скупштине општине 
БАЧКА ТОПОЛА                                                                                     Баби Атила, с.р. 
 
 
82. 
 

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 
i 10/2002), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 26. децембра 2002. 
године, утврдила је 

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 
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. 
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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 
- 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. 
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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. 

 
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. 
 

 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: 016-22/2002-I Председник  
Дана: 26.12.2002.  Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
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83. 
 На основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса у области културе ("Сл. 
гласник РС", 49/92) и члана 30. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 9/2002) и 
члана 33. став 1. тачка 9. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", бр. 
6/2002 и 10/2002) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. децембра 2002. 
године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ NÉPKÖNYVTÁR БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Народне библиотеке Népkönyvtár Бачка 
Топола који је донео Управни одбор дана 26.09.2002. год. бројем 124/2002. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-5/2002-I Председник 
Дана: 26. 12.2002.  Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила,с.р. 
  
84. 
 
 На основу члана 33. тачка 10. Статута општине Б.Топола ("Службени лист општине Бачка 
Топола", број 6/2002 и 10/2002), и члана 17. Одлуке о оснивању Јавног информативног предузећа 
"Бачка Топола" у Бачкој Тополи ("Сл. лист општине Б.Топола", број 10/2001 и 6/2002), Скупштина 
општине Б.Топола на седници одржаној дана 26. децембра 2002.год. доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "БАЧКА ТОПОЛА" У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
I 
 

 ХАЈВЕРТ ЗОЛТАН из Бачке Тополе именује се за директора Јавног информативног 
предузећа "Бачка Топола" у Бачкој Тополи на мандатни период од четири године, почев од 
12.12.2002. године. 

II 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-25/2002 Председник 
Дана: 26.12.2002. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
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85.  
 

На основу члана 118. Закона о основној школи ("Сл. гласник РС", број 50/92, 53/93, 67/93, 
48/94, 66/94 и 22/2002), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 26. 
децембра2002. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКИХ ОДБОРА  
У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 У Решењу о именовању школских одбора у основним школама на територији општине 
Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број 9/2002) у тачци II под редним бројем 
4. уместо речи: "Владе Грбић, проф. немачког" треба да стоје речи: "Љиљана Алексић, наставник 
разредне наставе." 

 
II 
 

 У тачци  VII под редним бројем 6. уместо речи: "Мартиновић Елеонора, проф. географије" 
треба да стоје речи: "Миклош Ерика, наставник разредне наставе". 

 
III 

 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПОШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 61-10/2002 Председник 
Дана: 26.12.2002. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
 
 
86. 

 
 На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 9/2002) и члана 
33. тачка 5. и 27. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Б.Топола", број 6/2002 и 
10/2002), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. децембра 2002.године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРОМЕНУ НАЗИВА УЛИЦА, 
ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 
 
I 
 

 Образује се Комисија за утврђивање назива улица, тргова и других делова насељених 
места на територији општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 
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II 
 

 У Комисију именују се: 
 1. Червенак Пал из Бачке Тополе  - за председника 
 2.  Нађ Тибор из Бајше - за члана 
 3.  Спасојевић Мирко из Орешковића  - за члана 
 4.  Ђуришић Срећко из Бачке Тополе  - за члана 
 5.  Чузи Јожеф из Пачира  - за члана 
 6.  Сегеди Марија из Новог Орахова  - за члана 
 7.  Бешњи Карољ из Старе Моравице   - за члана. 
 

III 
 

Комисија има задатак да: 
 - размотри сваки захтев за промену назива улица, тргова и других делова насељеног места 
на територији општине Б.Топола; 
 - утврди предлог акта и достави Министарству надлежном за послове локалне самоуправе 
ради давања сагласности у складу са законом; 
 - предложи Скупштини општине доношење акта. 
 

IV 
 

 Члановима Комисије припада накнада у висини једне дневнице на дан заседавања. 
 

V 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-27/2002-I Председник 
Дана: 26.12.2002. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
 
 
87. 
 
 На основу члана 4. Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту ("Сл. лист 
општине Бачка Топола", број 6/2002) и члана 33. тачка 9. Статута општине Бачка Топола ("Сл.  
лист општине Б. Топола", број 6/2002 и 10/2002), Скупштина општине Бачка Топола на седници 
одржаној дана 26. децембра 2002. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ 
ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Статут Фонда за противпожарну заштиту општине Бачка Топола, 
који је Управни одбор донео дана 31.10.2002. године под бројем 025-I/2002. године. 
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II 
 

 Oво Решење објавити у "Сужбеном листу општине Бачка Топола". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-27/2002/II Председник 
Дана: 26.12.2002. Скупштине општине 
Бачка Топола Баби Атила с.р., 
 
 
88. 
 
 На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Бачка Топола 
("Службени лист општине Бачка Топола" бр 8/92) и члана  56. Пословника о раду Извршног 
одбора Скупштине општине Бачка Топола Извршни одбор на својој седници одржаној дана 17. 12. 
2002. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОТВАРАЊУ ПОСЕБНОГ РАЧУНА 
 
I 
 

 Даје се сагласност на отварање  посебног рачуна у групи 7. под следећим називом: 
Посебан рачун за безбедност општине Бачка Топола. 

 
II 
 

 Посебан рачун наведен у тачци I овог Решења биће прикључен основном рачуну број  
45200-630-6-37 под називом  Извршење буџета општине Бачка Топола. 
 

III 
  

Средства за финансирање посебног рачуна из тачке I овог Решења обезбеђују се из буџета 
општине Бачка Топола, путем донација, помоћи, добровољних прилога, поклона и спонзорства. 
 

IV 
 
 Посебан рачун из тачке I овог Решења за оверу финансијских докумената користиће печат 
Одељења за финансије Општинске управе Бачка Топола. 

 
V 

 
 Средствима са посебног рачуна из тачке I овог Решења располажу председник Скупштине 
општине Бачка Топола и председник Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола. 
 Потписници овлашћени у ставу 1. ове тачке документацију потписују појединачно и 
неограничено. 
 

VI 
  

О начину коришћења средстава на посебном рачуну из тачке I овог Решења одлучује 
Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола. 
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VII 
 

 Координирање активности у вези посебног рачуна наведеног у тачци I овог Решења 
вршиће председник Извршног одбора Скупштине општине Бачка Топола. 
 Стручно-административне послове за посебне рачуне вршиће Општинска управа Бачка 
Топола. 

 
VIII 

 
 Ово Решење ће се објавити у Службеном листу Општине Бачка Топола. 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 4-32/2002-II Председник 
Дана: 17.12.2002. Извршног одбора 
Бачка Топола Дудаш Александар  с.р., 
 
89. 
 
 На основу члана 1. Уредбе о ценама одређених производа и услуга ("Сл. гласник РС", бр. 
2/2002) и члана 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 26.11.2002. 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 
 
I 
 

 Даје се сагласност ЈП "Комград" Бачка Топола на ослобађање од плаћања комуналних 
услуга домаћинстава чланова Друштва за церералну и дечију парализу Северно-бачког округа 
становника Бачке Тополе за 2002. годину. 
 

 
II 
 

 Ово решење се објављује у "Службеном листу општине Бачка Топола". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
ИЗВРШНИ ОДБОР Председник  
Број: 352-35/2002-I Извршног одбора 
Дана: 26.11.2002. Дудаш Александар с.р., 
 
90. 
 
 На основу члана 33.  Закона о јавним приходима и јавним расходима («Службени гласник 
РС», број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001), Извршни одбор 
Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана 30.12.2002. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-МАРТ 2003. ГОДИНЕ 

 
I  ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
 До доношења Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2003. годину, а најдуже до 31. 
марта 2003. године вршиће се привремено финансирање јавних расхода у буџету општине Бачка 
Топола. 
 

Члан 2. 
 

 Примања буџета општине у периоду јануар-март 2003. године утврђују се у укупном 
износу од 50.800.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
 

 Део прихода из члана 2. овог Решења у износу од 800.000,00 динара чине трансферна 
средства по основу месног самодоприноса од пољопривреде и занатства, која се у расходном делу 
буџета преносе у корист месних заједница у висини остварених прихода. 
 

Члан 4. 
 

 Део прихода из члана 2. овог Решења у износу од 17.150.000,00 динара утврђује се за 
финансирање јавних расхода преко посебних рачуна у области образовања, културе, 
информисања, физичке културе, социјалне и дечје заштите. 
  

Члан 5. 
 

 Део прихода из члана 2. овог Решења у износу од 18.398.800,00 динара обезбеђује се за 
финансирање комуналне делатности и распоређује се у корист јавних  предузећа за реализацију 
програма усвојених од стране Извршног одбора. 
 

Члан 6. 
 

 Део прихода од пореза на фонд зарада у износу од 1.371.200,00 динара распоређује се у 
корист Фонда за солидарну стамбену изградњу. 
 Преостали део пореза на фонд зарада у износу од 14.628.800,00 динара у целости се 
усмерава за финансирање комуналне делатности. 

 
Члан 7. 

 
 У сталну резерву буџета издваја се износ од 250.000,00 динара, односно 0,5% остварених 
јавних прихода буџета у периоду привременог финансирања. 
 

Члан 8. 
 

 Текућа резерва у периоду привременог финансирања износи 900.000,00 динара и о њеном 
коришћењу одлучује Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола. 
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Члан 9. 
 

 Укупна примања буџета општине Бачка Топола у периоду привременог финансирања 
утврђују се по врстама и то: 

 
Економска 
класифи-
кација 

 
П Р И М А Њ А 

 
И З Н О С 

711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

711110 Порез на зараде 2.800.000,00
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 1.750.000,00
711140 Порез на приходе од имовине 1.600.000,00
711150 Порез на добитке од игара на срећу 50.000,00
711180 Самодоприноси 800.000,00
711190 Остали порези на доходак 3.400.000,00
 УКУПНО 711000: 10.400.000,00
712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 

712110 Порез на фонд зарада и радну снагу 16.000.000,00
 УКУПНО 712000: 16.000.000,00
713000 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ 

713120 Периодични порез на имовину 3.500.000,00
713310 Порез на наслеђе и поклоне 400.000,00
713420 Порез на капиталне трансакције 3.900.000,00
713610 Порез на акције на име и уделе 400.000,00
 УКУПНО 713000: 8.200.000,00
714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

714100 Општи порези на добра и услуге 
 - Порез на промет производа и услуга – ограничени део 4.000.000,00
 - Порез на промет производа и услуга – ван ограничења 7.000.000,00
 - Порез на промет производа и услуга по чл.4. Закона -
714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 50.000,00
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 50.000,00
714440 Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене 

премије осигурања 
 

100.000,00
714510 Порези на моторна возила 
 - Комунална такса за држање моторних возила 1.000.000,00
 - Накнада за изградњу, одржавање и коришћ. локалних путева 600.000,00
714560 Боравишна такса 60.000,00
714570 Општинске комуналне таксе 50.000,00
714590 Накнада за заштиту животне средине 50.000,00
 УКУПНО 714000 12.960.000,00
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 

716110 Комунална такса на фирму 400.000,00
 УКУПНО 716000 400.000,00
732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА -
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ -
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ -
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741530 Накнада за коришћење простора и грађвинског земљишта 
 - комуналне таксе  150.000,00
 - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 1.600.000,00
 УКУПНО 741000: 1.750.000,00
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 

742110 Приходи од давања у закуп произведене имовине 430.000,00
742210 Административне таксе 420.000,00
742270 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 100.000,00
742310 Приходи општинских органа управе 60.000,00
 УКУПНО 742000: 1.010.000,00
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 

743140 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 10.000,00
 УКУПНО 743000: 10.000,00
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

745210 Комунална такса на остале предмете таксирања 20.000,00
745220 Остали општински приходи 50.000,00
 УКУПНО 745000: 70.000,00
 УКУПНА ПРИМАЊА: 50.800.000,00

 
Члан 10. 

 
 Издаци буџета, по основним наменама утврђују се у следећим износима: 
 
КОНТО ВРСТА РАСХОДА ИЗНОС 
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 11.361.500,00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 9.548.500,00
412000 Социјални допринос на терет послодавца 1.493.000,00
413000 Накнаде у натури 30.000,00
414000 Социјална давања запосленима 290.000,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 11.265.000,00
421000 Стални трошкови 3.466.500,00
422000 Трошкови путовања 486.500,00
423000 Услуге по уговорима 4.743.500,00
424000 Специјализоване услуге 526.500,00
425000 Текуће поправке и одржавање 125.000,00
426000 Трошкови материјала 1.667.000,00
429000 Резерва за изврш. буџета за робе и услуге 250.000,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 20.320.000,00
451000 Субвенције јавним нефинансијским организацијама 19.770.000,00
459000 Буџетска резерва за извршење субвенција 550.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 800.000,00
463000 Трансфери осталим нивоима власти 800.000,00
47 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 541.500,00
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  541.500,00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.992.000,00
481000 Донације невладиним организацијама 3.591.000,00
482000 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 
 

401.000,00
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49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА   1.150.000,00
499000 Средства резерве 1.150.000,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 1.370.000,00
511000 Капитално одржавање зграда и објеката 1.020.000,00
513000 Остала основна средства 100.000,00
519000 Буџетска резерва за извршење основних средстава 50.800.000,00
 УКУПНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТА: 50.800.000,00

 
Члан 11. 

 
 Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета, у 
оквиру средстава одобрених овим Решењем. 
 Средства јавним предузећима преносе се на основу програма усвојених од стране 
Извршног одбора Скупштине општине или на основу захтева јавног предузећа. 
 

Члан 12. 
 

 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 13. 
 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених на посебне рачуне одговоран 
је  шеф Одсека за друштвене делатности. 

 
Члан 14. 

 
За законито и наменско трошење средстава, распоређених из буџета на поједине 

кориснике у периоду привременог финансирања, одговорна су лица која руководе радом 
корисника буџетских средстава. 

 
Члан 15. 

 
За извршење буџета у периоду привременог финансирања 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 и да измени распоред средстава на поједине намене у 
оквиру укупно утврђених средстава буџета. 
 У случају неравномерног остваривања прихода у периоду привременог финансирања, 
Извршни одбор може за покриће потреба користити средства сталне резерве буџета до износа од 
2.000.000,00 динара. 
 

Члан 16. 
 

 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. 
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II  ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 17. 
 

 Ближи распоред расхода по носиоцима, буџетским корисницима и по наменама је следећи: 
 
 
ПОЗИ-
ЦИЈА 

 
КОНТО 

 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ПЛАН ЗА 
ПЕРИОД ЈАН-
МАРТ 2003. 

  РАЗДЕО 1.-СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ  
1. 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 5.259.000,00
2. 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 882.000,00
3. 413000 Накнаде у натури 30.000,00
4. 414000 Социјална давања запосленима 290.000,00
5. 421000 Стални трошкови 755.000,00
6. 422000 Трошкови путовања 120.000,00
7. 423000 Услуге по уговору 380.000,00
8. 424000 Специјализоване услуге 20.000,00
9. 425000 Текуће поправке и одржавање 125.000,00
10. 426000 Материјал 520.000,00
11. 429000 Резерва за извршење буџета за робе и услуге 250.000,00
12. 482000 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 

власти другом 
 

269.000,00
13. 511000 Зграде и грађевински објекти -
14. 512000 Машина и опрема 200.000,00
15. 513000 Остала основна средства 100.000,00
16. 519000 Буџетска резерва за извршење основних средстава 50.000,00
  УКУПНО 1. – ОПШТИНСКА УПРАВА 9.250.000,00

  РАЗДЕО 2. - СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
17. 411000 Плате, додаци и накнаде – превоз запослених 150.000,00
18. 421000 Стални трошкови – енергетске услуге 900.000,00
19. 421000 Стални трошкови – остале услуге 400.500,00
20. 422000 Трошкови за пословна путовања у земљи 175.000,00
21. 423000 Услуге по уговору – превоз ученика 2.150.000,00
22. 423000 Друге услуге по уговору 540.500,00
23. 426000 Материјал 684.000,00
24. 429000 Резерва за извршење буџета за робе и услуге  -
25. 511000 Капитално одржавање зграда и објеката 500.000,00
26. 519000 Буџетска резерва за извршење основних средстава -
  УКУПНО 2. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 5.500.000,00
  РАЗДЕО 3 – СРЕДСТВА ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
27. 411000 Плате, додаци и накнаде – превоз запослених 320.000,00
28. 421000 Стални трошкови – трошкови енергије 676.000,00
29. 421000 Стални трошкови – остале услуге 450.000,00
30. 422000 Трошкови за пословна путовања у земљи 188.500,00
31. 423000 Услуге по уговору – административне стручне услуге 85.000,00
32. 424000 Специјализоване услуге 26.500,00
33. 426000 Материјал 284.000,00
34. 429000 Резерва за извршење буџета за робе и услуге -
35. 511000 Капитално одржавање зграда и објеката 520.000,00
36. 519000 Буџетска резерва за извршење основних  средстава -
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  УКУПНО 3. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 2.550.000,00

  РАЗДЕО 4. – СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И РЕЛИГИЈУ 
37. 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 844.500,00
38. 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 134.000,00
39. 414000 Социјална давања запослених -
40. 421000 Стални трошкови 85.000,00
41. 422000 Трошкови за пословна путовања у земљи 3.000,00
42. 423000 Услуге по уговору 8.000,00
43. 426000 Материјал 64.000,00
44. 429000 Резерва за извршење буџета за робе и услуге -
45. 481000 Дотације осталим непрофитним институцијама – Градски 

музеј 
 

200.000,00
46. 481000 Дотације осталим непрофитним институцијама – културно-

уметничка друштва 
 

300.000,00
47. 481000 Дотације осталим непрофитним институцијама – верске 

заједнице 
 

50.000,00
48. 482000 Порези, обавезе, таксе и казне наметнуте од других нивоа 

власти 
29.000,00

49. 511000 Одржавање зграда и грађевина -
  УКУПНО 4. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА КУЛТУРУ 1.717.500,00

  РАЗДЕО 5. – СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
50. 451000 Субвенције – ЈИП "Бачка Топола" 550.000,00
51. 481000 Дотације непрофитним институцијама 100.000,00
  УКУПНО 5 – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 650.000,00
  РАЗДЕО 6 . – СРЕДСТВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 
52. 481000 Дотације непрофитним организацијама 500.000,00
  УКУПНО 6. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ 500.000,00
  РАЗДЕО 7. – СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
53. 423000 Услуге по уговору – превоз ученика средњих школа 1.580.000,00
54. 426000 Материјал - Центар за социјални рад 15.000,00
55. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 191.500,00
56. 481000 Дотације непрофитним организацијама 791.000,00
  УКУПНО 7. – ПОСЕБАН РАЧУН ЗА СОЦИЈАЛНУ 

СИГУРНОТ СГРАЂАНА 2.577.500,00
  РАЗДЕО 8. – СРЕДСТВА ЗА ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
57. 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 2.975.000,00
58. 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 477.000,00
59. 414000 Социјална давања запосленим -
60. 426000 Материјал 100.000,00
61. 482000 Порези, обавезе таксе и казне наметнуте од власти  103.000,00
  УКУПНО 8 – ПОСЕБАН РАЧУН ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ 

О ДЕЦИ 3.655.000,
  РАЗДЕО 9 – СРЕДСТВА ЗАФОНДОВЕ И РАЧУНЕ 

ПОСЕБНИХ НАМЕНА 
62. 424000 Фонд за заштиту животиња 50.000,00
63. 424000 Фонд за дезинсекцију и дератиз. -
64. 424000 Фонду за противпожарну заштиту 100.000,00
65. 424000 Посебан рачун за безбедност општине Б.Топола 50.000,00
66. 424000 Фондација "Безбедност за све грађане" 230.000,00
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67. 451000 Капиталне субвенције Фонду за солидарну стамб. изгр. 1.371.200,00
68. 424000 Посебан рачун за заштиту животне средине 50.000,00
69. 424000 Посебан рачун за развој привреде и предузетнчичке 

активности 
 

-
70. 472000 Накнаде из буџета – Фонд награда -
71. 472000 Накнаде из буџета – Посебан рачун за школовање младих 

талената 
 

350.000,00
72. 521000 Робне резерве -

  УКУПНО 9 – ФОНДОВИ И РАЧУНИ ПОСЕБНИХ 
НАМЕНА 2.201.200,00

  РАЗДЕО 10 – СРЕДСТВА ОСТАЛИМ 
КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА 

73. 481000 Дотације месним заједницама за вршење поверених послова  
1.150.000,00

74. 481000 Донација Дому здравља Бачка Топола 200.000,00
75. 481000 Дотација удружењима грађана 300.000,00
  УКУПНО 10 – ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА 1.650.000,00
  РАЗДЕО 11 – СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
76. 451000 Субвенције јавним нефинансијским  корпорацијама 

 – ЈП за грађевинско земљиште  
 

16.698.800,00
77. 451000 Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама 

 – ЈП за урбанизам 
 

650.000,00
78. 451000 Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама  

-  ЈП "Комград" 
500.000,00

79. 459000 Буџетска резерва за извршење субвенција 550.000,00
  УКПНО 11 – ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 18.398.800,00
  РАЗДЕО 12 – СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ 
80. 421000 Стални трошкови – платни промет 200.000,00
81. 463000 Трансфери осталим нивома власти  - месне заједнице 

(самодопринос) 
800.000,00

82. 499000 Средства резерве – стална резерва 250.000,00
83. 499000 Средства резерве – текућа резерва 900.000,00
  УКУПНО 12 – ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ 2.150.000,00
  УКУПНИ РАСХОДИ 50.800.000,00

 
 

III  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

 Приходи који се остваре и расходи који се изврше у периоду привременог финансирања, 
биће укључени у укупан биланс прихода и расхода Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 
2003. годину. 
 Пренета средства из 2002. године по завршном рачуну, распоредиће се финансијским 
планом за извршење буџета у 2003. години. 

 
Члан 19. 

 
 Овлашћења дата Извршном одбору Скупштине општине Одлуком о буџету за 2002. 
годину важе и за време привременог финансирања, односно до доношења Одлуке о буџету за 
2003. годину. 
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Члан 20. 

 
Одредбе Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2002. годину које нису у супротности 

са овим Решењем, сходно ће се примењивати и у периоду привременог финансирања. 
 

Члан 21. 
 

 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 22. 
 

 Корисници буџета у првом тромесечју 2003. године могу стварати обавезе на терет буџета 
само до износа утврђених овим Решењем.  
 

Члан 23. 
 

 За коришћење прихода из буџета општине корисници буџета подносе захтев Одељењу за 
финансије – Одсеку за буџет и фондове са одговарајућом докуметнацијом. Буџетски корисници 
који се финансирају преко посебних рачуна, Захтев подносе шефу Одсека за друштвене 
делатности. 

 
Члан 24. 

 
Средства билансирана на позицији 73. – Дотације месним заједницама за обављање 

поверених послова, распоредиће се у корист месних заједница, изузев Месне заједнице Бачка 
Топола, сразмерно броју становника. 
 

Члан 25. 
 

Овлашћује се Извршни одбор да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са 
прописаним класификацијама. 
 До формирања трезора општине, односно укидања рачуна директних и индиректних 
корисника буџета, за пренос средстава у буџетском рачуноводству користиће се конта групе 49. – 
Административни трансфери из буџета. 

 
Члан 26. 

 
 По оснивању одговарајућег фонда, средства распоређена за комуналну потрошњу 
усмераваће се у корист тог фонда. 

 
 

Члан 27. 
 

 Средства текуће буџетске резерве, решењем Извршног одбора, распоређују се на 
кориснике буџетских средстава и представљају повећање позиције за одређене намене. 
 Средства резерви за извршење буџета за робе и услуге јесу административна конта на која 
се не могу књижити издаци буџета. 
 Коришћење средстава са конта из става 2. овог члана исказује се на одговарајућа конта 
расхода за које је резерва одређена. 
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Члан 28. 
 

 Корисници буџета су дужни да донесу план јавних набавки у складу са Законом о јавним 
набавкама и да га доставе Извршном одбору ради давања сагласности. 
 

Члан 29. 
 

 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 30. 

 
 Измене и допуне овог Решења врше се на начин и по поступку за његово доношење. 
 

Члан 31. 
 

 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: 400-25/2002-II Извршног одбора 
Дана: 30.12.2002. Дудаш Александар с.р.,  
Бачка Топола 
 
91. 
 
 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", број 5/2001), Секретар 
Општинске управе Бачка Топола, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Члан 1. 

 
 Овим правилником уређује се јавна набавка добара, услуга и извођења радова мале 
вредnости (у даљемт ексту: јавна набавка) у Општинској управи Бачка Топола (у даљем тексту: 
Наручилац). 
 

Члан 2. 
 

 Јавна набавка мале вредности је набавка чија је процењена вредност нижа од вредности 
одређена у Закону којим се уређује годишњи буџет Републике Србије. 
 

Члан 3. 
 

 Наручилац доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке ако је јавна набавка 
предвиђена Планом о јавним набавкама Општинске управе за текућу годину и ако су за то набавке 
предвиђена средства у буџету општине Бачка Топола за текућу годину. 
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Члан 4. 
 

 Јавна набавка врши се без јавног оглашавања, прикупљањем најмање три понуде. 
 План о јавним набавкама Општинске управе Бачка Топола доноси секретар Општинске 
управе. 
 

Члан 5. 
 

 Одлука о покретању јавне набавке садржи: 
 1. редни број јавне набавке за текућу годину, 
 2. предмет јавне набавке, 
 3. процењену вредност јавне набавке, 
 4. рокове спровођења јавне набавке, 
 5. финансирање јавне набавке. 
 

Члан 6. 
 

 Јавну набавку спроводи Комисија за стручну оцену понуда (у даљем тексту: Комисија). 
 Комисија се састоји од три члана коју образује секретар Општинске управе на 2 године у 
складу са критеријумима Владе Републике Србије. 
 Јавну набавку чија вредност не прелази 15.000,00 динара врши запослени – економ, 
одређен Правилником о унутрашњој органиазцији рада Општинске управе и систематизацији 
радних места, прикупљањем понуда телефоном, телефаксом, електронском поштом и на  други 
начин. 
 Најмање једном месечно Комисија проверава понуде за јавне набавке чија вредност не 
прелази износ из става 3. овог члана. 
 

Члан 7. 
 

 Комисија односно економ припрема конкурсну докуметнацију на основу које понуђачи 
припремају понуде. 
 Конкурсна докуметнација по правилу садржи: 
 - позив за достављање понуда, 
 - упутство за сачињавање понуде, 
 - образац понуде, 
 - нацрт уговора, 
 - врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и друго, 
 - техничку документацију и планове, 
 - образац профактуре са упутством за попуњавање, 
 - навођење врсте финансијке гаранције којом понуђачи обезбеђују испуњење својих 
обавеза, као и друге елементе који су по процени Комисије, односно економа потребни за израду 
понуде. 
 Комисија, односно економ су дужни, да понуђаче обавесте о структури цене предмета 
набавке. 
 

Члан 8. 
 

 Понуђач је дужан, да уз понуду достави доказе, о испуњености следећих услова: 
 - извод из судског и другог регистра, 
 - потврда надлежног пореског органа, 
 - потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање 
одговарајуће делатности, 
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 - доказ о финансијском и пословном капацитету понуђача, 
 - доказ примерен предмету уговора, количини и намени. 

 
Члан 9. 

 
 Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу који под једнаким условима понуди 
најнижу цену. 
 

Члан 10. 
 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 Ако једну понуду поднесе група понуђача, дужни су да поднесу правни акт којим се 
обавезују на заједничко извршење и одговорност ако добију уговор. 
 Погађање између наручиоца и понуђача око елемената понуде није допуштено. 
 

Члан 11. 
 

 О поступку отварања понуда води се записник који садржи: 
 - број под којим је понуда заведена,  
 - назив понуђача, 
 - понуђена цена, 
 - испуњеност услова, 
 - разлог за одбијање понуде и др. 
 Записник о отварању понуда се доставља у року од 3 дана од дана окончања поступка 
отварања свим понуђачима. 
 

Члан 12. 
 

 У случају не прихватања ниједне понуде Комисија односно економ су дужни, да писмено 
образложе разлоге за одбијање. 
 

Члан 13. 
 

 На захтев понуђача који нису изабрани Комисија, односно економ доставља писмено 
обавештење које садржи разлоге и име понуђача чија је понуда изабрана. 
 

Члан 14. 
 

 Понуђач који сматра, да су му у поступку јавне набавке потврђена права, може поднети 
захтев за заштиту права сходно одредбама Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 15. 
 

 Извршење закљученог уговора се спроводи по динамици како је то уговорено. 
 Надзор над извршењем уговора о јавној набавци врши Комисија. 
 На све неисправности у гарантном року примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и других позитивних прописа. 
 

Члан 16. 
 

 Код сукцесивних испорука добара, набавки услуга и радова у континуитету по једном 
уговорном односу за једну календарску годину наруџбенице се могу попуњавати, потписивати, 
оверити и достављати једном месечно у износу до 15.000,00 динара од стране економа односно 
преко наведеног износа од стране секретара Општинске управе. 
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Члан 17. 

 
 Наручилац води посебне евиденције о закљученим уговорима за јавне набавке добара, 
услуга и радова. 
 

Члан 18. 
 

  На питања која нису регулисана овим правилником примењује се Закон о јавним 
набавкама Републике Србије. 

 
Члан 19. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Бачка Топола", а примењује се од 1. јануара 2003. године. 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-30/2002 Секретар 
Дана: 3.12.2002. Општинске управе 
Бачка Топола Швелер Арпад с.р., 
 
 
92. 
 

И С П Р А В К А 
 

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

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА 
 

 У Правилнику о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка 
деце предшколског узраста у Предшколској установи за децу "Бамби" Бачка Топола ("Службени 
лист општине Бачка Топола", број 11/2002) у члану 19. уместо речи "даном доношења" треба да 
стоје речи "осмог дана од дана доношења". 
 
 Секретар  
 Скупштине општине 
 Швелер Арпад с.р., 
 
 
 
Ред. 
бр. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

СТРАНА 

   
78. Одлука о изменама статута општине Бачка Топола 155 

   
79. Одлука о стипендирању студената са територије општине Бачка Топола 155 

   
80. Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за 

приређивање игара за забаву и игара на срећу 
 

157 
   

81. Одлука о утврђивању стопе пореза на фонд зарада на територији општине 
Бачка Топола 

 
159 
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82. Предлог Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне 

заједнице Орешковић за период 2003-2007. године 
 

160 
   

83. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама статута Народне 
библиотеке – Népkönyvtár Бачка Топола 

 
163 

   
84. Решење о именовању директора Јавног информативног предузећа "Бачка 

Топола" у Бачкој Тополи 
 

163 
   

85. Решење о измени решења о именовању школских одбора у основним 
школама на територији општине Бачка Топола 

 
164 

   
86. Решење о образовању Комисије за утврђивање и промену назива улица, 

тргова и других делова насељених места на територији општине Бачка 
Топола и именовању њених чланова 

 
 

164 
   

87. Решење о давању сагласности на Статут фонда за противпожарну заштиту 
општине Бачка Топола 

 
165 

   
88. Решење о отварању посебног рачуна 166 

   
89. Решење о давању сагласности на ослобађање од плаћања комуналних 

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

 
 

167 
   

90. Решење о привременом финансирању општине Бачка Топола у периоду 
јануар-март 2003. године 

 
167 

   
91. Правилник о јавним набавкама мале вредности 176 

   
92. Исправка Правилника о условима и начину оставривања права на 

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

 
 

179 
 
 
 
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”». 
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