СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

TOPOLYA KÖZSÉG

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

HIVATALOS LAPJA

Број 1 – Година XXXIV
19. фебруар 2002. г. , Бачка Топола

XXXIV. évfolyam – 1 . szám
Topolya, 2002. február 19.
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1.
На основу члана 131. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број
49/99) Општинска изборна комисија у Бачкој Тополи на седници, одржаној дана 19. фебруара 2002.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКОГ МЕСТА У
ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ БРОЈ 24. – СРЕДЊИ САЛАШ
I
За избор одборника у Скупштину општине Бачка Топола на допунским изборима, који се
одржавају дана 3. марта 2002. године, у Изборној јединици број: 24. о д р е ђ у ј е се следеће
бирачко место:
„ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ У СРЕДЊЕМ САЛАШУ".
II
Ово Решење се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола».
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-8/2002-I
Дана: 19. 02. 2002. год.
Бачка Топола

Секретар Комисије
Швелер Арпад с.р.,

Председник Комисије
Буквић Д. Богдан с.р.,

2.
На основу члана 138. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 49/99)
Општинска изборна комисија у Бачкој Тополи, на седници одржаној 19. 02. 2002. године, саставила
је
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
НА ДОПУНСКИМ ИЗБОРИМА КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ 3. МАРТА 2002. ГОДИНЕ
I
За кандидате за избор одборника у Изборној јединици 24.- Зграда Дома културе у Средњем
Салашу, утврђени су:
1.

БОКУН ЂОРЂЕ, службеник, стар 45. година, Средњи Салаш, ул. Лењинова бр. 33., којег је
предложила Демократска странка Србије – Др. Војислав Коштуница

2.

НЕРИЋ ЛАЗАР, електротехничар стар 38 година, Панонија, ул. Нађ Јожефа бр. 30., којег је
предложила Демократска странка.
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II
Ову листу објавити на огласним местима у Изборној јединици и у “Службеном листу
општине Бачка Топола”.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-9/2002-I
Бачка Топола
19. 02. 2002.
Секретар Комисије
Швелер Арпад с.р.,

Председник Комисије
Буквић Д. Богдан с.р.,

3.
На основу члана 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама («Службени
гласник РС», бр. 34/2001) члана 55. и 65. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине
Бачка Топола», бр. 7/2001) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној
дана 16. јануара 2001. године донео је
ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У СКУПШТИНИ ОПШТИНИ
БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Плата изабраних, именованих односно постављених лица утврђује се на основу:
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица),
2. коефицијента који се множи са основицом (у даљем тексту: коефицијент),
3. додатка на плату и
4. обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање из плате у складу са Законом.
Члан 2.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Срибје, ако законом или
другим правним прописима није другачије одређено.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручне спреме.
Коефицијент садржи и додатак на име исплате месечне накнаде за исхрану у току рада и
регреса за коришћење годишњег одмора.
Додатак на плату припада за:
- за време проведене у радном односу (минули рад),
- дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене прописима
(прековремени рад),
- рад на дан државног и верског празника,
- дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски додатак),
- рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана) ако такав рад није вреднован при
утврђивању коефицијента.
Додатак на плату из става 4. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној
Колективним уговором.
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Члан 3.
Изабрана лица од стране Скупштине општине Бачка Топола која су пре избора на функцију
остварила право на пензију (пензионери) имају право на део плате у висини разлике између њихове
пензије и плате које би примали на тој функцији да нису остварили право на пензију.
Члан 4.
За утврђивање плата изабраних и именованих лица у Скупштини општини Бачка Топола
примењују се следећи коефицијенти:
- 7,74 за председника Скупштине општине и председника Извршног одбора,
- 2,32 за потпредседника Скупштине општине и потпредседника Извршног одбора –
волонтера
- 6,77 за потпредседника Извршног одбора,
- 1,54 за чланове Извршног одбора – волонтера.
- 7,43 за секретара Скупштине општине.
Члан 5.
За утврђивање плата постављених лица у Општинској управи Бачка Топола примењују се
следећи коефицијенти:
- 11,30 за начелнике Одељења.
Kоефицијент утврђен за звање односно занимање увећава се по основу руковођења:
- начелнику Одељења за 1,5 коефицијент.
Члан 6.
Обрачун и исплата плата за изабрана, именована и постављена лица у Скупштини општини
Бачка Топола до 31. децембра 2001. године вршиће се у складу са чланом 13. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (Службени гласник РС, бр. 34/2001),
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
Општинске управе Бачка Топола.

на огласној табли

Члан 8.
Овај Правилник је објављен на Огласној табли Општинске управе Бачка Топола дана 16.
јануара 2002. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 110-28/2001-I
Дана: 16. jaнуара 2002. г.
БАЧКА ТОПОЛА

Председник
Извршног одбора
Дудаш Александар с.р.,

4.
На основу члана 4. Одлуке о утврђивању права у области социјалне заштите грађана
општине Бачка Топола («Сл.лист општине Б.Топола» број 3/92 и 9/93) и члана 2. Одлуке о
извршном одбору («Сл. лист општине Б.Топола», број 8/92, 6/93, 3/97 и 5/2000), Извршни одбор
Скупштине општине Б.Топола, на седници одржаној дана 16. јануара 2001. године, доноси
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ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин остваривања права на обезбеђење трошкова
превоза ученика средњих школа (у даљем тексту: Правилник) у јавном друмском саобраћају од
места становања до седишта школа.
Члан 2.
Право на обезбеђење трошкова превоза има ученик чији родитељи имају пребивалиште на
територији општине Бачка Топола.
Члан 3.
Право на обезбеђење трошкова превоза у висини од 100% од цене месечне аутобауске карте
имају ученици корисника материјалног обезбеђења, корисника породичног смештаја и палих
бораца у рату 1992. године.
Члан 4.
Захтев за остваривање права на обезбеђење трошкова превоза ученика родитељ подноси
Центру за социјални рад Бачка Топола до 15-ог у последњем месецу квартала за следећи квартал.
Уз захтев се прилаже уверење за ученика о уписуу средњу школу.
Члан 5.
Центар за социјални рад доставља предлог списка ученика за обезбеђење трошкова превоза
Извршном одбору СО Б.Топола до 20-ог у последњем месецу квартала ради давања сагласности.
Члан 6.
Средства за обезбеђење трошкова превоза ученика из члана 3. овог Правилника обезбеђује
се у буџету општине Бачка Топола.
Исплата средстава се врши непосредно превозничком предузећу преко посебног рачуна за
социјалну заштиту.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, примењује се од 15. јануара 2002. године
и објавиће се у «Службеном листу Општине Бачка Топола».
Члан 8.
Даном примене овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину
остваривања права на обезбеђење трошкова превоза ученика средњих школа бр. 110-6/97 од
1.09.1997. г.; бр. 110-4/99-I од 30.08.1999. бр. 110-21/2001-I од 25.09.2001.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 110-1/2002 г.
Дана: 16.јануара 2002.г.
Бачка Топола

Председник
Извршног одбора
Дудаш Александар, с.р.

Број 1.

19.02.2002.

СТРАНА 5. OLDAL

2002. 02.19.

1. szám

5.
На основу члана 1. Уредбе о ценама одређених производа и услуга ("Сл. гласник РС", бр.
2/2002) и 3. и 4. Одлуке о начину формирања цена комуналних услуга и цена станарине ("Сл. лист
општине Бачка Топола", бр. 1/97) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници
одржаној дана 05.02.2002. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈП "КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
I
Даје се сагласност на цене комуналних услуга ЈП "Комград" из Бачке Тополе, и то:
1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ
а) за физичка лица
б) за установе, водне заједнице и
Војску Југославије
ц) за школе и обданишта
д) за правна лица

10,00 дин/м3
10,00 дин/м3
5,00 дин/м3
30,00 дин/м3.

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
а) за физичка лица
б) за установе и Војску Југославије
c) за школе и обданишта
д) за правна лица

5,00 дин/м3
5,00 дин/м3
2,50 дин/м3
15,00 дин/м3.

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА
а) за физичка лица
б) за установе, школе и обданишта
ц) за правна лица

1,20 дин/м2
0,85 дин/м2
3,60 дин/м2.
II

Ово решење се примењује од 01.03.2002. године и објавиће се у "Службеном листу општине
Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 38-1/2002
Дана: 05.02.2002. год.
Бачка Топола

Председник
Извршног одбора
Дудаш Александар с.р.,

6.
На основу члана 55. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка
Топола", број 7/2001) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана
12.02.2002. године
ЗАКЉУЧАК
О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ТЕХНИЧКЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА У НАСЕЉУ БАЧКА ТОПОЛА
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I
1. Излаже се на јавни увид План техничке регулације саобраћаја у насељу Бачка Топола (у
даљем тексту: План) од априла 1999. године израђен од стране "Сигнал" д.о.о. предузећа за израду
и одржавање саобраћајне сигнализације, пројектовање и инжињеринг из Сомбора.
2. Истоврмено са излагањем Плана на јавни увид, спровешће се стручна расправа о њему.
3. Јавни увид и стручну расправу о Плану огласити у средствима локалног информисања
најкасније 8 дана пре почетка јавног увида и стручне расправе на српском и мађарском језику.
У огласу назначити:
- основне податке Плана
- време и место излагања Плана и одржавања стручне расправе
- рок и начин стављања евентуалних примедби на исти.
II
План ће се изложити на јавни увид од 20.02.2002. године до 28.02.2002. године у
просторијама Јавног предузећа за грађевинско земљиште путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње Бачка Топола и просторијама Општинске управе Бачка Топола – Оделење за
грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и
имовинско-правне послове, улица М. Тита 30. сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00
часова.
III
О јавном увиду и стручној расправи стара се Комисија за преглед техничке документације о
постављању саобраћајних знакова која ће након завршетка истих поднети извештај надлежном
органу.
IV
Овај Закључак ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 334-6/2002-IV
Дана: 12.02.2002.
Бачка Тoпола

Председник
Извршног одбора
Дудаш Александар

7.
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ГРАДСКОГ
ПАРКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
У Одлуци о изради измена Одлуке о изради измена урбанистичког пројекта градског парка
у Бачкој Тополи ("Службени лист општине Бачка Топола", број 12/2001) грешком је изостављен
члан 9. који гласи:
"Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању изради измене
урбанистичког пројекта градског парка и околине у Бачкој Тополи ("Службени лист општине Бачка
Топола", број 9/2001).
СЕКРЕТАР ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број 1.

Редни
број
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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САДРЖАЈ

СТРАНА

Решесе о одређивању бирачког места у Изборној јединици број 24. –
Средњи Салаш

1

Листа кандидата за избор одборника у Скупштину општине Бачка
Топола на допунским изборима који се одржавају 3. марта 2002. године

1

Правилник о платама, накнадама и другим примањима изабраних,
именованих односно постављених лица у Скупштини општини Бачка
Топола

2

Правилник о условима и начину остваривања права на обезбеђење
трошкова превоза ученика Средњих школа

4

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП "Комград"
Бачка Топола

5

Закључак о излагању на јавни увид плана техничке регулације
саобраћаја у насељу Бачка Топола

5

Исправка Одлуке о изради измена Урбанистичког пројекта градског
парка у Бачкој Тополи

6

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: 45200-845-84 са
назнаком «Сопствени приходи Општинске управе Бачка Топола за „Службени лист општине Бачка
Топола”».

