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 На основу члана 12. став 3. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2003. годину 

(«Службени лист општине Бачка Топола», број 1/2003), Извршни одбор на 104. седници одржаној 

дана 24.11.2003. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНАМА РАСПОРЕЂЕНИХ ИЗНОСА ЗА ПОЈЕДИНЕ НАМЕНЕ У 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2003. ГОДИНУ 

 

I. 

 

 У члану 9. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2003. годину, у оквиру Одлуком 

утврђеног обима средстава, врше се следеће измене распоређених износа за поједине основне 

намене: 

- на конту 411 «Плате и додаци запослених», износ: «39.197.806,00» замењује се 

износом: «37.897.806,00», 

- на конту 412 «Социјални доприноси на терет послодавца», износ: «6.389.487,00» 

замењује се износом: «6.159.487,00», 

- на конту 413 «Накнаде у натури», износ: «3.554.400,00» замењује се износом: 

«2.854.400,00»,  

- на конту 415 «Накнаде за запослене», износ: «170.000,00» замењује се износом: 

«220.000,00» 

- на контру 416 «Накнаде, бонуси и остали посебни расходи», износ: «200.000,00» 

замењује се износом «100.000,00» 

- на конту 421 «Стални трошкови», износ: «16.128.100,00» замењује се износом: 

«16.538.100,00», 

- на конту 422 «Трошкови путовања», износ: «930.000,00» замењује се износом: 

«1.030.000,00», 

- на конту 423 «Услуге по уговорима», износ: «19.223.400,00» замењује се износом: 

«20.503.400,00», 

- на конту 424 «Специјализоване услуге», износ: «7.466.700,00» замењује се износом: 

«5.266.700,00», 

- на контру 425 «Текуће поправке и одржавање», износ: «3.682.450,00» замењује се 

износом: «4.282.450,00», 

- на конту 426 «Трошкови материјала», износ: «8.135.900,00» замењује се износом: 

«8.325.900,00», 

- на контру 451 «Субвенције јавним нефинансијским организацијама», износ: 

«81.803.000,00» замењује се износом: «83.003.000,00», 

- на конту 472 «Накнада за социјалну заштиту из буџета», износ: «9.650.000,00» 

замењује се износом: «9.250.000,00», 

- на контру 481 «Донације невладиним организацијама», износ: «40.918.000,00» 

замењује се износом: «44.218.000,00», 

- на контру 483 «Новчане казне, пенали по решењу судова», износ: «500.000,00» 

замењује се износом: «400.000,00», 

- на конту 499 «Средства резерви», износ: «4.305.000,00» замењује се износом: 

«4.905.000,00», 

- на конту 511 «Капитално одржавање зграда и објеката», износ: «2.474.800,00» 

замењује се износом: «2.074.800,00», 

- на контру 512 «Машине и опрема», износ: «6.143.750,00» замењује се износом: 

«4.043.750,00», 

- на конту 513: «Остала основна средства», износ: «300.000,00» замењује се износом: 

«200.000,00». 
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II 

 

 У Посебном делу Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2003. годину у члану 13. 

врше се следеће измене распоређених износа за поједине намене: 

  

 

Раздео 1 – СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ 

- на позицији 1. «Плате и додаци запослених», износ: «24.700.000,00» замењује се 

износом: «23.400.000,00»,  

- на позицији 2. «Социјални доприноси су терет послодавца», износ: «4.025.000,00» 

замењује се износом: «3.795.000,00», 

- на позицији 4а «Накнаде за запослене», износ: «170.000,00» замењује се износом: 

«220.000,00», 

- на позицији 4б «Накнаде, бонуси и остали посебни расходи», износ «200.000,00» 

замењује се износом: «100.000,00», 

- на позицији 5 «Стални трошкови», износ: «2.790.000,00» замењује се износом: 

«2.900.000,00», 

- на позицији 6 «Трошкови путовања», износ: «600.000,00» замењује се износом: 

«700.000,00», 

- на позицији 7 «Услуге по уговору»,  износ: «1.720.000,00» замењује се износом: 

«2.500.000,00», 

- на позицији 8 «Специјализоване услуге», износ: «60.000,00» замењује се износом: 

«560.000,00», 

- на позицији 9 «Текуће поправке и одржавање», износ: «800.000,00» замењује се 

износом: «1.400.000,00», 

- на позицији 10 «Материјал», износ: «1.410.000,00» замењује се износом: 

«1.600.000,00», 

- на позицији 12а. «Новчане казне и пенали по решењу судова», износ: «500.000,00» 

замењује се износом: «400.000,00», 

- на позицији 13 «Зграде и грађевински објекти», износ «400.000,00» се брише, 

- на позицији 15 «Остала основна средства», износ: «200.000,00» се брише. 

 

Раздео 2 – СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

- на позицији 17 «Накнаде у натури – превоз запослених», износ: «2.303.000,00» 

замењује се износом: «1.603.000,00», 

- на позицији 21 «Услуге по уговору – превоз ученика», износ: «8.850.000,00» замењује 

се износом: «8.350.000,00», 

- на позицији 26 «Машине и опрема», износ: «2.892.000,00» замењује се износом: 

«1.792.000,00». 

 

Раздео 3 – СРЕДСТВА ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

- на позицији 36 «Машине и опрема», износ: «1.851.750,00» замењује се износом: 

«851.750,00», 

 

Раздео 5 – СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

- на позицији 50. «Субвенције» - ЈИП «Бачка Топола»,износ "4.750.000,00" замењује се 

износом: «5.950.000,00», 

- на позицији 51. «Дотације непрофитним институцијама», износ: «250.000,00» 

замењује се износом: «160.000,00». 

 

Раздео 6 – СРЕДСТВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 

- на позицији 52 а «Дотације непрофитним организацијама – масовни спорт», износ: 

«1.000.000,00» замењује се износом: «1.390.000,00», 

- на позицији 52 б «Дотације непрофитним организацијама – спортске манифестације», 

износ: «1.300.000,00», замењује се износом: "4.300.000,00" 
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Раздео 7 – СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

- на позицији 53 «Услуге по уговору – превоз ученика средњих школа», износ: 

«7.000.000,00» замењује се износом: «8.000.000,00», 

 

Раздео 9 – СРЕДСТВА ЗА ФОНДОВЕ И РАЧУНЕ ПОСЕБНИХ НАМЕНА  

- на позицији 63 «Фонд за дезинсекцију и дератизацију», износ: «1.000.000,00» 

замењује се износом: «1.200.000,00», 

- на позицији 66 «Фондација – Безбедност за све грађане», износ: «300.000,00» се 

брише, 

- на позицији 68 «Посебан рачун за заштиту животне средине», износ: «500.000,00» 

замењује се износом: «400.000,00», 

- на позицији 70 «Накнаде из буџета – Фонд награда», износ: «400.000,00» замењује се 

износом: «300.000,00», 

- на позицији 71 «Накнаде из буџета – Посебан рачун за школовање младих талената», 

износ: «5.800.000,00» замењује се износом: «5.500.00,00». 

 

РАЗДЕО 11 – СРЕДСТВА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

- на позицији 76 а «Средства за обављање комуналних послова у насељеном месту 

«Бачка Топола», износ: «10.100.000,00» замењује се износом: «12.800.000,00»,  

- на позицији 76 б «Средства за реализацију јединственог програма очувања и 

унапређења система водоснабдевања и саобраћаја на територији општине», износ: 

«16.225.000,00» замењује се износом: «14.825.000,00», 

- на позицији 76 в «Средства за хитне интервенције», износ: «2.000.000,00» замењује се 

износом: «700.000,00». 

 

РАЗДЕО 12 – СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ 

- на позицији 80 «Стални трошкови – платни промет», износ: «100.000,00» замењује се 

износом: «400.000,00», 

- на позицији 80а «Специјализоване услуге – превентивна здравствена заштита 

(флуорографисање)», износ «3.500.000,00» замењује се износом: «1.000.000,00», 

- на позицији 83 «Средства резерви – текућа резерва», износ: «3.005.000,00» замењује 

се износом: «3.605.000,00». 

 

III 

 

 Задужује се Одељење за финансије – Одсек за буџет да у Плану за извршење буџета за 

период 01.01-31.12.2003. године евидентира измене планираних износа за поједине намене. 

 

IV 

 

 Директни и индиректни буџетски корисници су дужни да своје финансијске планове 

ускладе са изменама распоређених износа за поједине намене. 

 

V 

 

 Oво Решење се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

- Извршни одбор – 

Број: 400-41/2003-II Председник 

Дана: 24.11.2003. Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар с.р., 
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 На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору («Службени лист општине Бачка 

Топола», број 8/92, 6/93, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 104. 

седници одржаној дана 24. новембра 2003. године је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О НАМЕРИ ПРИСТУПАЊА У РЕТЦ-ПРОЈЕКАТ ТИСА 

 

I 

 

 Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола изјављује намеру о приступању у 

РЕТЦ-Пројекат Тиса. 

 

II 

 

 Циљ РЕТЦ-Пројекат Тиса је да земље у сливу реке Тиса (Србија и Црна Гора, Мађарска, 

Румунија Украјна и Словачка) заједно израде јединствени програм интегралног развоја регије. 

 

III 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

- Извршни одбор - Извршног одбора 

Број: 3-36/2003-I Дудаш Александар с.р.,  

Дана: 24. новембра 2003. 

Бачка Топола 

 

117.  

 

 На основу члана 12. Одлуке о Извршном одбору («Службени лист општине Бачка 

Тпоола», број 8/92, 6/93, 3/97 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола на 104. 

седници одржаној дана 24. новембра 2003. године, донео је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 Даје се сагласност Месној заједници Пачир, на отказ закупа који је заснован уговором о 

закупу од 24.01.1990. године са предузећем «Victoria inc» из Пачира. Отказ се даје правном 

следбенику закупца Приватном предузећу «ВЕРУШКА» из Суботице, сходно решењу 

Привредног суда у Суботици бр. Фи 2300/94, на пословни простор у Пачиру, ул. Лењинова бр. 7., 

к.о. Пачир зкњ. ул. бр. 7. под парц. бр. 1154. површине 00-04-84 м
2
 који је друштвена својина а 

носилац права коришћења је месна заједница Пачир. 
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II 

 

 Разлог отказа се заснива на члану 581. став 1. у члану 582. став 2. Закона о облигационим 

односима, јер закупац предмет закупа није употребљавао као добар привредник, запустио је 

одржавање истог, чиме је нанео штету на самом предмету закупа, што није отклонио ни након 

упозоравања закуподавца. 

 

III 

 

 Овај закључак ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола» 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

- Ивршни одбор -  

Број: 464-29/2003 Председник 

Дана: 24.11.2003. године Извршног одбора 

Бачка Топола Дудаш Александар 

 

 

  

 

Ред. 

бр. 
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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”. 

 

 

 

 


