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19.
На основу члана 10. Закона о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", број 46/96, 74/99, 22/2001 и 71/2001) члана 52.
Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник Републике Србије", број 76/91), 41/92, 18/93, 22/93,
67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001) и члана 33. тачка 1. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка
Топола", број 7/2001), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18. априла 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
ЗА 2001. ГОДИНУ
Члан 1.
На основу завршног рачуна буџета општине Бачка Топола за 2001. годину приходи и расходи буџета се утврђују у
следећим износима:
1. ПРИХОДИ
- укупан износ предвиђених прихода
- укупан износ остварених прихода

116.554.000,00
108.763.440,11

2. РАСХОДИ
- укупан износ предвиђених расхода
- укупан износ извршених расхода

116.554.000,00
108.683.111,25

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ – ВИШАК ПРИХОД

80.328,86.
Члан 2.

Остварени приходи садрже и пренете приходе из претходне године у износу од 249.235,76 динара.
Извршени расходи садрже и издвајање у сталну резерву буџета у периоду 01.01.-31.12.2001. године у износу од
532.052,53 динара.
Члан 3.
Остварени вишак прихода у износу од 80.328,86 динара распоређен је за следеће намене:
- издвајање у сталну резерву буџета по
коначном обрачуну
73.746,44 динара
- нераспоређени вишак прихода - добитак текуће године
6.582,42 динара.
Члан 4.
Стање сталне резерве бужета по завршном рачуну за 2001. годину износи 1.220.012,81 динара што чини 2,1% од
просека укупних годишњих прихода буџета за последње три године.
Члан 5.
Нераспоређени вишак прихода по завршном рачуну буџета за 2001. годину у износу од 6.582,42 динара
распоредиће се у буџету за 2002. годину.
Члан 6.
Годишњи рачун буџета за 2001. годину је достављен НБЈ – Заводу за обрачун и плаћања – филијала Бачка Топола,
на прописаним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 400-2/2002-II
Дана: 18.04.2002.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.,
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20.
На основу члана 27. Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник
Републике Србије", број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001),
члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 9/2002) и
члана 33. тачка 1. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број
7/2001), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18.априла 2002. године,
доноси
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2002. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1
Укупни приходи буџета општине Бачка Топола за 2002. годину утврђују се у износу од
192.370.000,00 динара.
Члан 2.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 960.000,00 динара.
Издвајање се врши месечно из прихода по стопи од 0,5 %.
О коришћењу средстава сталне буџетске резерве одлучује Извршни одбор Скупштине
општине Бачка Топола. Средства се могу користити за намене утврђене Законом о јавним
приходима и јавним расходима.
Стање средстава сталне резерве по завршном рачуну буџета за 2001. годину износи
1.220.012,81 динара.
Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.900.000,00 динара.
О коришћењу средстава из овог члана одлучује Извршни одбор Скупштине општине
Бачка Топола на предлог органа Општинске управе надлежног за послове буџета.
По правоснажним судским Одлукама, исплата на терет средстава текуће буџетске резерве
врши се на основу решења наредбодавца.
Извршни одбор може пренети у текућу буџетску резерву средства распоређена буџетом за
одређене намене, за које утврди да неће бити утрошена до краја буџетске године.
Члан 4.
Приходи остварени по основу месног самодоприноса од пољопривреде и занатства
преносе се непосредно из буџета на рачун месних заједница општине Бачка Топола.
Приходи остварени за противпожарну заштиту, преносе се непосредно из буџета на рачун
Општинског ватрогасног савеза. Оснивањем Фонда за противпожарну заштиту, ова средства се
усмеравају у корист тог Фонда.
Средства из овог члана чине трансферна средства у износу од 3.400.000,00 динара.
Члан 5.
Део средстава остварених по основу пореза на фонд зарада у износу од 4.456.400,00
динара усмерава се у корист Фонда за солидарну стамбену изградњу, у складу са Одлуком о
утврђивању стопе пореза на фонд зарада на територији општине Бачка Топола.
Део прихода од пореза на фонд зарада у износу од 47.543.600,00 динара усмерава се
наменски за реализацију програма усвојених од стране Извршног одбора у корист:
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- Јавног предузећа за урбанизам Бачка Топола и Мали Иђош, за реализацију програма из
области просторног планирања, износ од 1.500.000,00 динара,
- Јавног предузећа за грађевинско земљиште Бачка Топола, за реализацију програма из
области регистроване делатности, износ од 29.247.600,00 динара.
- Јавног предузећа "Комград" Бачка Топола, за реализацију програма из области
комуналне делатности, износ од 3.106.000,00 динара,
- Месних заједница на територији општине Бачка Топола изузев Месне заједнице Бачка
Топола, за организовање обављања комуналне делатности, износ од 4.190.000,00 динара,
- Месних заједница на територији општине изузев Месне заједнице Бачка Топола, за
суфинансирање програма месних заједница путем Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
износ од 6.000.000,00 динара,
- Установа из области основног и средњег образовања, за реализацију програма
осавремењивања наставних средстава – учила, износ од 3.500.000,00 динара.
Члан 6.
Приходи од комуналних накнада у укупном износу од 15.700.000,00 динара усмеравају се
јавним предузећима и то:
1. Јавном предузећу за урбанизам, на име учешћа општине Бачка Топола у трошковима
функционисања, у складу са Одлуком о образовању ЈП за урбанизам износ од 600.000,00 динара,
2. Јавном предузећу "Комград" Бачка Топола, за услуге наплате накнаде за коришћење
грађевинског земљишта, у складу са Одлуком о накнади за коришћење грађевинског земљишта
износ од 250.000,00 динара,
3. Јавном предузећу за грађевинско земљиште Бачка Топола
– за реализацију програма уређења и одржавања јавних површина и путева и за
реализацију других програма усвојених од стране Извршног одбора, износ од 10.850.000,00
динара,
- за трошкове функционисања ЈП, износ од 4.000.000,00 динара.
Члан 7.
Део прихода од локалних комуналних такса у износу од 3.500.000,00 динара усмерава се у
корист месних заједница, изузев месне заједнице Бачка Топола, за вршење одређених послова из
изворног делокруга општине.
Мерило за распоређивање прихода из претходног става је износ наплаћених такси према
пребивалишту, односно седишту обвезника.

Члан 8.
Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 71.713.000,00 динара утврђује се за
финансирање јавних расхода преко посебних рачуна из области образовања, културе, физичке
културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и информисања.
Члан 9.
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 10.
Јавни приходи и јавни расходи по врстама утврђују се у билансу прихода и расхода
буџета општине Бачка Топола за 2002. годину, у следећим износима:
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1. ПРИМАЊА
КОН
КЛАСИФ.
70
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72

73
73

74
74
74

75
75
75

76
76

77
77
77
77
77
77

ВРСТА ПРИМАЊА
ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Порез на зараде (5%)
Порез на приход од пољопривреде и шумарства
Порез на Фонд зарада (3,5%)
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на друге приходе
СВЕГА 71:
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ
ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА
СВЕГА 72:
ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Порез на промет производа и услуга – ограничени део
Пореза на промет производа и услуга – неограничени део
СВЕГА 73:
ПРИХОДИ ОД ТАКСА
Општинске административне таксе
Боравишна (туристичка) такса
Локалне комуналне таксе
СВЕГА 74:
ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНИХ НАКНАДА
Накнада за уређење грађевинског земљишта
Накнада за коришћење грађевинског земљиша
Накнада за путеве
СВЕГА 75:
ПРИХОДИ ТРАНСФЕРНОГ КАРАКТЕРА
Самодопринос (пољопривреда и занатство)
Средства за противпожарну заштиту
СВЕГА 76:
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Приходи Општинских органа управе
Приходи од камата на депонована Средства
Приходи од давања у закуп имовине општине
Приходи од продаје имовине општине
Посебна накнада за зашт.и унапр.животне средине
Други непоменути приходи
СВЕГА 77:
УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА

ИЗНОС
6.582,42
8.900.000,00
1.100.000,00
52.000.000,00
6.500.000,00
400.000,00
100.000,00
11.000.000,00
80.000.000,00
22.200.000,00
1.000.000,00
17.000.000,00
40.200.000,00
16.800.000,00
21.700.000,00
38.500.000,00
1.700.000,00
240.000,00
9.200.000,00
11.140.000,00
100.000,00
12.000.000,00
3.600.000,00
15.700.000,00
3.000.000,00
400.000,00
3.400.000,00
250.000,00
800.000,00
1.000.000,00
900.000,00
300.000,00
23.417,58
3.423.417,58
192.370.000,00
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2. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
ЕКОН.
КЛАСИФ.

ВРСТА ИЗДАТАКА

ИЗНОС

411

ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДОДАЦИ

22.100.000,00

413

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ

421

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

4211

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

451

КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА – ТРАНСФЕРНИ РАСХОДИ

3.400.000,00

4511

СРЕДСТВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2.100.000,00

4512

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЈП ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И КОМУН.ИЗГР.

4512

СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ИЗ ЧЛАНА 5. ОДЛУКЕ

6.000.000,00

4513

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЈП "КОМГРАД"

3.356.000,00

4514

СРЕДСТВА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
И
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИЗ ЧЛАНА 26. ОДЛУКЕ

5.090.000,00

4515

СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

4.456.400,00

464

СРЕДСТВА ЗА БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ

2.660.000,00

4723

СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

9.700.000,00

4729

СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

4729

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

7.699.000,00

473

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

1.450.000,00

481

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ

6.564.000,00

481

СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

1.800.000,00

481

СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

2.000.000,00

481

СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О СЛУЖБЕНОЈ
УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА

481

СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.367.000,00

4991

ИЗДВАЈАЊЕ У СТАЛНУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

960.000,00

4992

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

4993

ТРОШКОВИ ПОСЕБНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

4994

СРЕДСТВА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ВРШЕЊЕ
ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА ИЗ ИЗВОРНОГ ДЕЛОКРУГА
ОПШТИНЕ

620.000,00
9.500.000,00
300.000,00

45.097.600,00

43.950.000,00

100.000,00

3.900.000,00
500.000,00
3.500.000,00

4995

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКАТА

200.000,00

5111

СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

600.000,00

512

СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ И ИНВЕСТ. ОДРЖ.
УКУПНИ ИЗДАЦИ

3.400.000,00
192.370.000,00
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II ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 11.
Јавни приходи из члана 1. ове Одлуке распоређују се за финансирање јавних расхода по
носиоцима, корисницима и ближим наменама, и то:
БРОЈ
ПОЗИЦ.

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

411
413
421
512
5111
4732
4733
4734

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

521
4641
4642
4643
4644
4645
4646

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

481
481
481
481
481
481
481
481
481
481

26.
27.

4511
4511

28.
29.
30.
31.

4512
4512
4512
4512

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
РАЗДЕО 1 – СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА
ОПШТИНЕ
Плате, накнаде и додаци
Трошкови превоза запослених
Материјални трошкови
Средства за набавку опреме и инвест. одржавање објеката
Средства за решавање стамбених потреба
Средства за отпремнине, солидарне помоћи и јубиларне награде
Средства за здравствену заштиту радника
Средства за остале посебне намене
СВЕГА РАЗДЕО 1:
РАЗДЕО 2 – СРЕДСТВА ЗА БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ
Робне резерве
Средства Фонду за заштиту животиња
Средства фонду за дезинсекцију и дератизацију
Средства за Фонд награда
Средства Фонду за развој привреде и предузетничке активности.
Средства Фонду за школовање младих талената
Средства Фонду за заштиту животне средине
СВЕГА РАЗДЕО 2:
РАЗДЕО 3 – СРЕДСТВА ЗА РАД ДРУШТВЕНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
СУБНОР
Општински савез радио аматера
Савез извиђача
Еколошка секција «Аркус»
Млади истраживачи
ОК Покрета горана
ОО Црвеног крста – делатност
ЖПСД «Бачка»
Општинско удружење пензионера
Удружење педагога Б.Топола
СВЕГА РАЗДЕО 3:
РАЗДЕО 4 – СРЕДСТВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
И КОМУНАЛНУ ПОТРОШЊУ
ЈП ЗА УРБАНИЗАМ
- за реализацију програма
- за функционисање ЈП
ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
- за реализацију програма из области регистроване делатности
- за суфинансирање програма месних заједница
- за трошкове функционисања
- за реализацију програма из члана 26. Одлуке

ИЗНОС

22.100.000,00
620.000,00
9.500.000,00
3.400.000,00
600.000,00
600.000,00
500.000,00
350.000,00
37.670.000,00
180.000,00
900.000,00
350.000,00
500.000,00
230.000,00
500.000,00
2.660.000,00

62.000,00
81.500,00
205.800,00
120.000,00
38.200,00
90.000,00
500.000,00
86.500,00
91.000,00
92.000,00
1.367.000,00

1.500.000,00
600.000,00
40.097.600,00
6.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00

Број 5.

18.04.2002.

32.
33.

4513
4513

34.
35.

4514
4514

36.

4515

37.

451

38.

451

39.
40.
41.

4729
4729
4729

42.
43.

4729
4729

44.
45.
46.

481
481
481

47.
48.
49.

481
481
481

50.
51.
52.
53.

4729
4729
4729
4729

54.
55.

4723
4723

56.
57.

481
481

58.

481
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ЈП "КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
- за реализацију програма комуналне делатности
- за услуге наплате накнаде
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
- за организовање обављања комуналне делатности
- за реализацију програма из члана 26. Одлуке
ФОНД СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
- за реализацију програма
СВЕГА РАЗДЕО 4:
РАЗДЕО
5
СРЕДСТВА
ЗА
РАСХОДЕ
ТРАНСФЕРНОГ КАРАКТЕРА
Средства месним заједницама од самодоприноса
пољопривреде и занатства
Средства Општинском ватрогасном савезу од премије осигурања
СВЕГА РАЗДЕО 5:
РАЗДЕО 6 – СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ПРАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
- за материјалне расходе
– за превоз ученика
– за изградњу, реконструкцију, инвестиц. и текуће одржавање
Свега основно образовање
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
- за материјалне расходе
– за изградњу, реконструкцију, инвестиц. и текуће одржавање
Свега средње образовање
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ
- за функционисање установа
- за култ. уметничка друштва
- за посебне намене у области културе
Свега култура
СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
- за спортске клубове и друштва
- за масовни спорт
- за спортске манифестације
Свега физичка култура:
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ ГРАЂАНА
- за делатнос Центра за социјални рад
- за Законом и Одлуком утврђена права
- за рад хуманитарних организација
- за функционисање народних кухиња – Црвени крст
Свега социјала
СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ
- за функционисање предшколске установе
- за посебне намене у области дечје заштите
Свега брига о деци
СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
Средства за рад ЈИП "Бачка Топола"
Сред. за рад информативних медија
Свега за информисање
СРЕД. ЗА СПРОВОЂ. ЗАКОНА О СЛУЖБ. УПОТРЕБИ ЈЕЗ.
СВЕГА РАЗДЕО 6:

5. szám

3.106.000,00
250.000,00
4.190.000,00
900.000,00
4.456.400,00
66.100.000,00

3.000.000,00
400.000,00
3.400.000,00

13.100.000,00
7.350.000,00
12.000.000,00
32.450.000,00
5.700.000,00
5.800.000,00
11.500.000,00
4.184.000,00
1.580.000,00
800.000,00
6.564.000,00
1.400.000,00
200.000,00
200.000,00
1.800.000,00
150.000,00
5.410.000,00
139.000,00
2.000.000,00
7.699.000,00
8.350.000,00
1.350.000,00
9.700.000,00
1.800.000,00
200.000,00
2.000.000,00
100.000,00
71.813.000,00

Број 5.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

18.04.2002.

4211
4991
4992
4993
4994
4995
4996
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РАЗДЕО 7 – СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Накнада за трошкове платног промета
Стална резерва буџета
Текућа буџетска резерва
Трошкови посебних манифестација
Средства за месне заједнице
Трошкови припреме пројеката
Монографија Бачке Тополе
СВЕГА РАЗДЕО 7:
УКУПНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТА

5. szám

300.000,00
960.000,00
3.900.000,00
500.000,00
3.500.000,00
200.000,00
9.360.000,00
192.370.000,00

Члан 12.
Средства обезбеђена у посебном делу буџета за зараде запослених Општинске управе,
материјалне трошкове и друге намене, која се не утроше до краја године, преносе се за исте намене у
наредну годину.
Члан 13.
Неутрошена средства на крају године са посебног рачуна остају на посебном рачуну, осим
пренетих а неутрошених средстава за зараде запослених која се враћају у буџет.
Члан 14.
Оделење за друштвене делатности и општу управу обезбеђује евиденцију уплата обавезних
партиципација за коришћење услуга у установама и других прихода које својом делатношћу или на неки
други начин остваре ове установе.
Приходи које буџетски корисници – установе – остваре обављањем услуга уз накнаду или којима
је уступљен део јавних прихода, билансирају се при утврђивању средстава за ове кориснике у буџету
општине.
Средства буџета и остварени сопствени приходи ових корисника исказују се и распоређују по
ближим наменама годишњим финансијским планом прихода и расхода на који сагласност даје извршни
орган скупштине општине, а по претходно прибављеном мишљењу Оделења за финансије. Годишњи
финансијски план прихода и расхода доноси функционер који руководи установом и доставља га на
сагласност најкасније до 30. априла 2002. године.
Уколико корисник буџетских средстава не донесе финансијски план у предвиђеном року, може
користити средства биџета највише до 30% од износа средстава која му припадају по равномерној
динамици за један месец, изузев средстава за плате.
Члан 15.
Приходи које својом делатношћу остваре Општински органи, представљају приходе буџета
општине и усмеравају се за осавремењивање рада Општинских органа.
Члан 16.
Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе само до износа средстава обезбеђених у
буџету општине.
Приликом стварања нових обавеза за буџет општине, Извршни одбор утврђује да ли су за
извршавање тих нових обавеза обезбеђена средства на основу биланса јавних прихода и биланса већ
утврђених јавних расхода у буџету.

Члан 17.

Број 5.

18.04.2002.
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Извршни одбор може одлучити о употреби средстава сталне резерве за намене утврђене у члану
56. Закона о јавним приходима и јавним расходима до висине укупно расположивих средстава сталне
резерве буџета.
Члан 18.
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.
Члан 19.
Средства на рачуну буџета и рачунима корисника буџета општине укључујући основне и средње
школе у делу који се финансира из буџета општине, укључују се у депозите пословних банака са којом
Извршни одбор Скупштине општине закључи уговор о депоновању средстава по виђењу.
Члан 20.
Обрачуната амортизација имовине која се води у буџету, отписује се на терет сопственог
капитала.
Корисници буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2002. години, сразмерно делу у коме су та средства
обезбеђена из средстава буџета општине.
Члан 21.
Средства билансирана на позицији 1. Посебног дела буџета садржи и средства за стимулативно
награђивање запослених у складу са чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2002. годину.
Секретар Општинске управе ће најкасније до 20. априла 2002. године сачинити план
награђивања запослених на основу квалитета рада, остварене продуктивности и уштеда у коришћењу
средстава.
Извршни одбор ће до 30. априла 2002. године утврдити план из става 2. овог члана као и оквире у
којима се дефинишу средства за стимулативно награђивање запослених у Општинској управи.
Члан 22.
Обрачун и исплату средстава за плате запослених свих буџетских корисника, прати Извршни
одбор Скупштине општине.
Извршни одбор Скупштине општине даје сагласност на Појединачне колективне уговоре свих
органа и установа чији је оснивач Општина.
Члан 23.
Извршни одбор даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета
општине којима се утврђује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника
буџета општине.
Члан 24.
Извршење буџета појединим корисницима врши се у сразмери остварења прихода.
Извршни одбор може вршити измене распоређених износа за поједине намене у оквиру Одлуком
утврђеног обима средстава.
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Код раздела 1., «Средства за рад органа општине» ближе намене по појединим позицијама
утврдиће се Финансијским планом уз сагласност Извршног одбора.
Одлуку о коришћењу средстава предвиђених у посебном делу буџета на позицији 4. «Средства
за набавку опреме и инвестиционо одржавање» доноси секретар Општинске управе, по прибављеној
сагласности Извршног одбора Скупштине општине.
Члан 25.
Средства предвиђена за културно-уметничка друштва и културне манифестације на позицији 45.
Посебног дела буџета, распоредиће се на основу предлога Дома културе Бачка Топола, као носиоца
културне активности на територији општине.
Средства предвиђена за спортске клубове и друштва на позицији 47. Посебног дела буџета,
распоредиће се на основу предлога Управног одбора Удружења малих спортова општине, а одлуку о
коришћењу средстава билансираних на позицији 48. и 49. Посебног дела буџета доноси Извршни одбор.
Средства предвиђена на позицији 56. и 57. у 2002. години реализоваће се преко Посебног рачуна
за информисање. Предлог за расподелу средстава билансираних на позицији 57. – Средства за рад
информативних медија даје ЈИП "Бачка Топола".
Средства предвиђена на позицији 58. и 64. Посебног дела буџета ће се реализовати преко
Општинске управе.
Средства предвиђена за посебне манифестације на позицији 62. Посебног дела буџета
реализоваће се на основу закључка Извршног одбора у зависности од карактера манифестације.
Члан 26.
Приходи од продаје покретних и непокретних ствари и приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини, припадају буџету општине.
Приходи од закупа и продаје имовине из става 1. овог члана остварени на територии месних
заједница (осим Месне заједнице Бачка Топола) усмеравају се у корист месних заједница за реализацију
њихових развојних програма, усвојених од стране Извршног одбора.
Приходи од закупа и продаје имовине остварени на територији месне заједнице Бачка Топола
усмеравају се у корист ЈП за грађевинско земљиште, за реконструкцију и адаптацију црквених објеката
на територији општине Бачка Топола и реализацију усвојених развојних програма.
Члан 27.
Корисници средстава буџета општине дужни су да на захтев општине, а најмање једанпут
годишње, подносе извештај о свом раду и остваривању програма као и о коришћењу средстава пренетих
из буџета општине за те намене.
У 2002. години корисници буџетских средстава су дужни да у року од 15 дана од истека сваког
тромесечја доставе Одељењу за финансије податке о утрошку пренетих средстава из буџета општине, по
економској класификацији.
Члан 28.
Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима за извршење буџета.
Тромесечне планове за извршење буџета доноси Одељење за финансије уз прибављену
сагласност Извршног одбора.
Пренета средства из 2001. године по годишњем рачуну, распоредиће се финансијским планом за
извршење буџета у 2002. години.
Неутрошена средства на рачуну за отклањање последица поплава и подземних вода користиће се
у 2002. години за намене из Програма ЈП за грађевинско земљиште, као и за програм противградне
заштите.

Члан 29.
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За извршење буџета општине одговоран је Извршни одбор Скупштине општине.
Свака исплата на терет средстава буџета општине врши се на основу решења наредбодавца,
којим је утврђена обавеза и висина исплате.
За пренос средстава из буџета корисник буџетских средстава подноси захтев Оделењу за
финансије – Одсеку за буџет. За кориснике који се финансирају преко посебних рачуна, захтев за пренос
средстава из буџета подноси шеф Одсека за друштвене делатности, при чему се имају у виду приходи
које буџетски корисници остварују обављањем услуга или уступањем јавних прихода.
У захтеву за пренос средстава из буџета расходи се разврставају по економској класификацији, у
складу са законским прописима.
Члан 30.
За законито трошење средстава по свим наменама која припадају Општинској управи одговоран
је секретар Општинске управе.
Секретар Општинске управе може у оквиру раздела 1. привремено изменити распоред средстава
предвиђених за поједине намене, осим средстава предвиђених за зараде.
За законито и наменско распоређивање средстава са посебних рачуна (сем посебног рачуна за
избеглице) одговоран је шеф Одсека за друштвене делатности.
За законито и наменско трошење средстава која се усмеравају јавним предузећима, установама,
организацијама или удружењима, одговорна су лица која руководе радом корисника буџетских
средстава.
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу општине
Бачка Топола», а примењиваће се од 1. јануара 2002. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 400-6/2002-II
Дана: 18.04.2002. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.,

21.
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 16/97 и
42/98) и члана 33. Статута општине Бачка Топола (“Сл. лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18.априла 2002.године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима (“Сл. лист општине Бачка Топола”, бр. 3/97) у члану 2.
додаје се нова тачка која гласи: “13. Одржавање пијаца и вашара”.
Члан 2.
У члану 10. после речи “земљишта” брише се следећи текст: “дела накнаде за коришћење
комуналних добара од општег интереса”.
Члан 3.
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У члану 11. додаје се нови став 5. који гласи:
“Комуналну делатност одржавање пијаца, из члана 2. тачка 13. ове Одлуке обавља ЈП “Тржница”
ДОО Бачка Тoпола као своју основну делатност у складу са Законом, овом Одлуком и прописима
донетим на основу закона.”
Члан 4.
После члана 16. додаје се нови члан 16-а који гласи:
“ЈП “Тржница” ДОО Бачка Топола може поједине комуналне послове из оквира своје основне
делатности поверити другом предузећу односно предузетнику уз сагласност Извршног одбора
Скупштине општине, у складу са овом Одлуком и Законом.”
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном лису опшине Бачка
Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 352-20/2002-I
Дана: 18.04.2002.
БАЧКА ТОПОЛА

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.,

22.
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима (“Службени лист РС”, бр. 16/97 и 42/98) и
члана 33. Статута општине Бачка Топола (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001),
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18. априла 2002. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕТУ
РОБЕ НА ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА
Члан 1
У Одлуци о промету робе на пијацама и вашарима (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр.
6/95) члан 6. мења се и гласи:
“На територији општине Бачка Топола пијаце и вашари се одржавају на просторима који су
просторним односно урбанистичким плановима предвиђени за ту намену.
1) БАЧКА ТОПОЛА
У улици Карађорђевој бб. на простору ЈП “Тржница” ДОО Бачка Топола одржавају
се:
- зелена и млечна пијаца,
- живинска и рибља пијаца,
- пијаца за продају занатске и домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и за
продају воћних и шумских садница, украсних шибља, цвећа и семенског материјала,
- пијаца за продају дрва, креча, другог грађевинског материјала и сточне кабасте хране,
- ауто пијаца.
На простору Вашаришта, јужно од растеретног пута одржава се сточна пијаца.
2) СТАРА МОРАВИЦА
У Старој Моравици пијаце се одржавају у улици Парк и у улици Бориса Кидрича.
3) ПАЧИР
У Пачиру пијаце се одржавају на Тргу Маршала Тита и Бајмочком путу.
4) БАЈША
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У Бајши пијаце се одржавају на Тргу ослобођења.
5) ГУНАРОШ
У Гунарошу пијаце се одржавају у улици М. Тита и на Вашаришту .
6) НОВО ОРАХОВО
У Новом Орахову пијаце се одржавају на простору иза Задружног дома.
7. КРИВАЈА
На Криваји пијаце се одржавају у центру насеља испред топлане”.
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
“Пијаце у Бачкој Тополи се одржавају сваким радним даном и суботом а сточна пијаца за време
одржавања вашара.
У насељеним местима пијаце се одржавају према следећем:
- У Старој Моравици средом и недељом,
- У Пачиру уторком,
- У Бајши четвртком,
- У Гунарошу и Новом Орахову суботом,
- На Криваји петком и недељом”.
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
“Пијацама у Бачкој Тополи управља ЈП “Тржница” ДОО Бачка Топола, а вашарима Ј.П. за
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње са п.о..
У насељеним местима управљање пијацама и вашарима врше месне заједнице.”
Члан 4.
Члан 41. мења се и гласи:
“За заузеће вашаришног простора изван постављених објеката и тезги наплаћује се локална
комунална такса према тарифном броју 1. Одлуке о локалним комуналним таксама.”
Члан 5.
У члану 43. ств 1. број “100,00” замењује се бројем “1.000,00” а број “500,00” замењује се бројем
“5.000,00”.
Члан 6.
У учлану 44. став 1. број “50,00” замењује се бројем “1.000,00” а број 200,00” замењује се бројем
“5.000,00”.
Члан 7.
У члану 45. став 1. број “500,00” замењује се бројем “5.000,00” а број “1.000,00” замењује се
бројем “100.000,00”.
Додаје се став 2. који гласи:
“За прекршаје из овог члана казниће се и одговорно лице управном лицу новчаном казном од
1.000,00 до 5.000,00 динара”.
Члан 8.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Бачка
Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 33-1/2002-I
Дана: 18.04.2002.
БАЧКА ТОПОЛА

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.,

23.
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласик РС”,бр. 16/97 и 42/98) члана
3. Одлуке о комуналним делатностима (“Сл.лист општине Бачка Топола”, б. 3/97) и члана 33. Статута
општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола
на седници одржаној дана 18.04.2002.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ
И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће у граду и насељима општине Бачка Топола (“Сл.лист општине
Бачка Топола”, бр. 5/97, 1/98 и 5/2000) у члану 39. став 1. бројеви “1.000,00-100.000,00 ” замењују се
бројем “5.000,00-100.000,00”.
У ставу 2. број “50,00-5.000,00” замењују се бројевима “1.000,00-5.000,00”.
Члан 2.
У члану 40. бројеви “50,00-50.000,00” замењују се бројевима “1.000,00-5.000,00”.
Члан 3.
У члану 41. бројеви “50,00-50.000,00” замењују се бројевима “1.000,00-5.000,00”.
Члан 4.
У члану 42. бројеви "500,00-50.000,00" замењују се бројевима "2.000,00-50.000,00".
Члан 5.
У члану 43. број “200,00” замењује се бројем “500,00”.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи члан 2. Одлуке о изменама Одлука којима
су одређене новчане казне за прекршаје ("Сл. лист општине Бачка Топола 5/2000).
Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Бачка
Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 352-21/2002-I
Дана: 18.04.2002.год.
БАЧКА ТОПОЛА
24.

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.
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На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласик РС”,бр. 16/97 и 42/98) члана
3. Одлуке о комуналним делатностима (“Сл.лист општине Бачка Топола”, б. 3/97) и члана 33. Статута
општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола
на седници одржаној дана 18.04.2002. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и заштити зелених површина на територији општине Бачка Топола
(“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 2/98) у члану 24. став 1. број “50,00” замењује се бројем
“5.000,00” а број “5.000,00” замењује се бројем “100.000,00”.
У ставу 2. број “50,00” замењује се бројем “1.000,00” а број “500,00” замењује се бројем
“5.000,00”.
Члан 2.
У члану 25. став 1. број “50,00” замењује се бројем “1.000,00”, а број “500,00” замењује се бројем
“5.000,00”.
Члан 3.
У члану 26. став 1. број “25,00” замењује се бројем “2.000,00” а број “2.500,00” замењује се
бројем “50.000,00”.
У ставу 1. иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи: "4. не поштује одредбе из члана 21.
Одлуке, на јавној површини испред пословног простора."
Члан 4.
Члан 27. мења се и гласи:
“Мандатна казна у износу од 500,00 динара наплаћује се на лицу места од стране комуналног
инспектора ако је прекршај учињен противно забранама из члана 21. ове Одлуке.”
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Бачка
Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 352-22/2002-I
Дана: 18.04.2002.год.
БАЧКА ТОПОЛА

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.

25.
На основу члана 8. Закона о предузећима (“Сл.лист СРЈ”, бр. 29/96, 29/97, 59/98 и 74/99), члана 4
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег инереса (“Сл.гласник РС”, бр. 25/2000)
и чана 33. Статута општине Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001) Скупштина
општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18.априла 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО
СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД” п.о. БАЧКА ТОПОЛА
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јаваног предузећа комунално стамбено грађевинске делатности “Комград”
п.о. Бачка Топола (“Сл. лист општине Бачка Топола”, бр. 18/89, 6/96, 1/97, 2/98, 9/01 и 10/01) у члану 3.
иза последње алинеје додаје се следеће текст:
“45220 – монтажа кровних конструкција и покривање кровова
45250 – остали грађевински радови, укључујући и специјалне радове
74202 – пројектовање грађевинских и других објеката
74203 – инжењеринг
74204 – остале архитектонске активности и технички савети”
Чан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Бачка
Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-8/2002-I
Дана: 18.04.2002. год.
БАЧКА ТОПОЛА

Председик
Скупштине општине
Баби Атила с.р.

26.
На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002) и члана 33.
тачке 18. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број
7/2001),Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 18.04.2002. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ БЕОГРАД ЗА ПЕРИОД 2002-2006. ГОДИНЕ
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Мали Београд, а у складу са планом развоја Месне заједнице Мали Београд установљава се
самодопирнос за период од 01. априла 2002. до 31. марта 2006. године на примања и рад грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Мали Београд.
Члан 3.
Самодопринос се уводи за задовољавање потреба грађана Месне заједнице Мали Београд.
Члан 4.
Средства самодоприноса намењене су за следеће намене:
-

одржавање уличне расвете,
реконструкцију уличне водовдодне мреже (замена уличних водова, замена резервоара
бунара),
редовно одржавање водоводне мреже,
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опремање ђачких аутобуских стајалишта,
одржавање објеката Месне заједнице.
Члан 5.

Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Мали Београд и грађани који остварују приход од имовине – имовинских права као и друге приходе на
подручју Месне заједнице Мали Београд.
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,
односно прихода,као и приходе од имовине, патенте, ауторских права и техничких унапређења,
- 2% на пензију остварену у земљи и иностранству,
- 10% на доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност,
- 3% на приход од вршења самосталне делатности.
Члан 7.
Самодопринос се не уводи на примања која имају карактер олакшица и ослобођења према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Члан 8.
Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса из зарада запослених вршиће изсплатиоци зараде
при свакој исплати зарада.
Обрачун обуставу и уплату самодоприноса на пензије врши фонд пензијског осигурања
исплатиоца пензије при свакој исплати пензије.
Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално
обављају делатност личним ардом у својини грађана и на остале приходе врши Републичка управа
јавних прихода подручја јединица Бачка Топола у складу са одредбама закона којим се уређује порез на
доходак грађана.
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 НБЈ Службе за платни
промет и надзор у Бачкој Тополи.
Контролу обрачуна, наплате и уплате самодопринос врши Републичка управа јавних прихода.
Члан 11.
Средства самодоприноса у планираном износу за 2002. годину од 1.090.000,00 динара ће се
користити на основу годишњег плана који доноси Савет Месне заједнице Мали Београд.
Члан 12.
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Наредбодавац за спровођење финансијских обавеза код реализације Плана рада Месне заједнице,
као и свих других финансијских обавеза везаних за рад и живот Месне заједнице Мали Београд је Савет
Месне заједнице Мали Београд.
Члан 13.
Савет Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса Збору
грађана 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 49/99 и 27/2001).
Члан 16.
О прихватању ове Одлуке грађани 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: 016-7/2002-I
ДАНА:18.04.2002. г.
БАЧКА ТОПОЛА

Председник
Скупштине општине
Баби Атила, с.р.

27.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(“Сл. гласник РС”, бр. 25/2000), члана 5 Одлуке о оснивању ЈП “Комград” п.о. Бачка Топола (“Сл. лист
општине Бачка Топола”, бр. 18/89, 6/96, 1/97, 2/98, 9/01 и 10/01) и члана 33 Статута општине Бачка
Топола (“Сл. лист општине Бачка Топола”, бр. 7/2001) Скупштина општине Бачка Топола на седници
одржаној дана 18. априла 2002.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО СТАМБЕНО
ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД” п.о. БАЧКА ТОПОЛА
I
У Решењу о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа комунално
стамбено грађевинске делатности “Комград” п.о. Бачка Топола (“Сл.лист општине Бачка Топола”, бр.
15/2000 и 9/2001) у тачки I после броја 5. додаје се број 6. у следећем тексту:
“6. Провчи Јулин – за члана, представаник запослених у јавном предузећу”.
II
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Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-5/2002-I
Дана: 18.04.2002.год.
БАЧКА ТОПОЛА

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.,

28.
На основу члана 4. став 1. и 2. Одлуке о оснивању признања "Про урбе" ("Сл.лист општине Бачка
Топола" број 10/2001) и члана 33. тачка 1. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка
Топола", број 7/2001), Скупкштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18.04.2002. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА "ПРО УРБЕ"
I
Именује се Комисија за доделу признања "Про урбе" (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1. Баби Атила – за председника – председник Скупштине општине,
2. Др. Дели Агоштон - за члана – одборник Скупштине општине,
3. Канјевац др. Небојша - за члана – одборник Скупштине општине,
4. Савић Милан - за члана – одборник Скупштине општине,
5. Мр. Сомбати Золтан - за члана – одборник Скупштине општине.
II
Комисија има следеће дужности да:
- размотри предлоге за доделу признања "Про урбе" заједно са председником Скупштине
општине Бачак Топола, и
- припрема Скупштини општине предлог Одлуке о додели признања "Про урбе".
III
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-5/2002-I
Дана: 18.04.2002.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.

29.
На основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса у области културе ("Сл. гласник
РС", бр. 49/92) и члана 33. Статута општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Бачка Топола", бр. 7/2001)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18.04.2002. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
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НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ П.О. – NÉPKÖNYVTÁR T.F. БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Народне библиотеке п.о. – Népkönyvtár t.f. Бачка Топола.
Члан 2.
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Бачка Топола.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 110-5/2002-I
Дана: 18.04.2002. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Баби Атила с.р.,

30.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (»Сл.гласник РС», број 42/91) члана 8. става 2. Одлуке о
оснивању предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола», број
5/93) и члана 33. тачка 22. Статута општине Бачка Топола, («Сл.лист општине Бачка Топола», број 7/2001), Скупштина
општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 18.04.2002. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА
I.
ЧЕРНЕК МАГДОЛНА из Бачке Тополе, именује се за директора Предшколске установе за децу «Бамби»
Бачка Топола на мандатни период од четири године почев од 2. јула 2002. године.
II.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 60-3/2002-I
Дана: 18.04.2002. г.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Баби Атила, с.р.

31.
На основу члана 33. става 2. Пословника Скупштине општине Бачка Топола ("Сл.лист Општине Б.Топола" бр.
4/95) Комисија за избор и именовање на седници одржаној дана 17. априла 2002. године донела је
ДОПУНУ РЕШЕЊА
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДА И ДРУГИХ ТРОШКОВА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ЛИЦА БИРАНИХ И ИМЕНОВАНИХ ОД СТРАНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Тачка 1.
Тачка 2. Решења о утврђивању висине накнада и других трошкова одборника Скупштине општине и лица
бираних и именованих од стране Скупштине општине Бачка Топола ("Сл. лист општине Б.Топола" бр. 7/2001) мења се
и гласи:
"Лицима наведеним у тачци 1. овог Решења за учешће у раду Скупштине општине и њених радних тела
припада накнада у висини од једне дневнице за Службено путовање у земљи на основу података објављених од стране
Републичког Завода за Информатику и Статистику Србије".
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Тачка 2.
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а примењује се од дана ступања на снагу.
Тачка 3.
Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊА
Број: 121-13/2002-I
Дана: 17.априла 2002.
Бачка Топола

Председник
Комисије
Гелер Тибор с.р.,

32.
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 17. априла 2002. године донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Члан 4. Правилника о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих односно постављених
лица у Скупштини општини Бачка Топола ("Сл. лист општине Б.Топола, бр. 1/2002) мења се и гласи:
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,
- 1,50 за председнике и потпредседнике Управних одбора Јавних предузећа, установа и Фондова чији је
оснивач Скупштина општине Бачка Топола,
- 1,00 за чланове Управних одбора Јавних предузећа, Установа и Фондова чији је оснивач Скупштина
општине Бачка Топола,
- 7,43 за секретара Скупштине општине.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бачка Топола".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 110-4/2002-I
Дана: 17. априла 2002. г.
БАЧКА ТОПОЛА
Ред.
бр.

Председник
Извршног одбора
Дудаш Александар

САДРЖАЈ

СТРАНА
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19.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2001. годину

37.

20.

Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2002. годину

38.

21.

Одлука о изменама и допунама Одлке о комуналним делатностима

47.

22.

Одлука о изменамаи допунама Одлуке о промету робе на пијацама и
вашарима

48.

Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће у граду и насељима
општине Бачка Топола

50.

Одлука о изменама Одлуке о уређивању, одржавању и заштити зелених
површина на територији општине Бачка Топола

51.

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално
стамбено грађевинске делатности "Комград" п.о. Бачка Топола

51.

Предлог Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Мали Београд за период 2002-2006. године

52.

Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног
одбора Јавног предузећа Комунално стамбено грађевинске делатности
"Комград" п.о. Бачка Топола

54.

28.

Решење о именовању Комисије за доделу признања "Про урбе"

55.

29.

Решење о давању сагласности на Статут Народне библиотеке п.о. –
Népkönyvtár t.f. Бачка Топола

55.

Решење о именовању директора Предшколске установе за децу "Бамби"
Бачка Топола

56.

Допуна Решења о утврђивању висине накнада и других трошкова
одборника Скупштине општине и лица бираних и именованих од стране
Скупштине општине Бачка Топола

56.

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и
другим примањима иазбраних, именованих, односно постављених лица у
Скупштини општини Бачка Топола

57.

23.
24.
25.
26.
27.

30.
31.

32.

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”».

