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39. 

На основу члана 63. став 2. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике 
Србије», број 9/2002 и 87/2002) и члана 33. тачка 2. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола», број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003 и 14/2004, Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 26. маја 2005. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 ЗА 2004. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

На основу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем («Службени гласник Републике Србије», број 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 
85/04, 99/04 и 140/04), финансијски резултат буџета општине Бачка Топола за 2004. годину утврђује 

се у следећим износима: 

 

- Текући приходи (класа 7)  239.220.621,84 

- Примања по основу отплате кредита (класа 9)  702.000,00 

 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:  239.922.621,84 

 

- Текући расходи (класа 4)  225.558.537,78 

- Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)  2.911.696,42 

- Издаци за финансијску имовину (класа 6)  2.469.000,00 

 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:  230.939.234,20 

 

 

Члан 2. 

 

 Вишак прихода утврђује се као разлика између текућих прихода и текућих расхода у износу 

од 13.662.084,06 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Из вишка прихода покривају се утрошена средства за нефинансијску имовину у укупном 

износу од 2.911.696,42 динара и издаци за финансијску имовину у износу од 1.767.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

 

 На основу налога датог у Извештају о попису имовине са стањем на дан 31.12.2004. године, 

део утрошених средстава за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.700,000,00 динара 

укњижава се као имовина општине у оквиру класе 0. 

 На основу уговора о финансирању набавке опреме за потребе Регионалне радио-станице 
«Средња Бачка», износ од 1.323.000,00 динара укњижава се у оквиру класе 1, као удео општине у 

капиталу ЈИП «Бачка Топола». 
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Члан 5. 

 

 Укупан суфицит текуће године утврђује се у износу од 8.983.387,64 динара и распоређује се 

за следеће намене: 

- За сталну резерву буџета, износ од  481.990,48 динара 

- Суфицит у износу од  8.501.397,16 динара 

 

Члан 6. 

 

 Стање сталне резерве буџета по завршном рачуну за 2004. годину утврђује се у износу од 

3.539.961,40 динара. 

 

Члан 7. 

 

 Суфицит текуће године у износу од 8.501.397,16 динара одређује се за пренос у наредну 
годину и заједно са вишком прихода из претходне године у износу од 722.573,08 динара, користиће се 

за намене утврђене Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2005. годину. 

  

Члан 8. 

 

 Консолидација података из завршног рачуна буџета и завршних рачуна директних и 

индиректних корисника буџетских средстава биће извршена у складу са одредбама члана 64. и 65. 

Закона о буџетском систему. 

 

Члан 9. 

 

 Средства дозначена из буџета општине у 2004. години која су на крају године остала на 

рачунима буџетских корисника неискоришћена, остају на рачунима тих корисника. Смањење 

апропријација  за 2005. годину код ових  буџетских корисника извршиће се приликом израде 

Допунског буџета општине за 2005. годину. 

 

Члан 10. 

 

 Консолидовани завршни рачун локалне власти за 2004. годину усвојен од стране Извршног 

органа општине Бачка Топола, доставиће се Министру финансија Републике Србије у Законом 

предвиђеном року. 

 

Члан 11. 

 

 Ова Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник 

Број: 400-20/2005-II Скупштине општине  

Дана: 26.05.2005. Фехер Иштван с.р.,  

Бачка Топола 
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40. 

 На основу члана 46. и 47. Закона о туризму (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 35/94, 
38/94 и 48/99), члана 13. Закона о јавним службама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 42/91 

и 71/94), члана 18. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник републике Србије'', бр. 

9/2002, 33/2004  и 135/2004) и члана 33. тачка 8. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 
општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004), Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 26. маја 2005. године донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 
 

 У циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности, као и унапређења и развоја 

туризма на територији општине Бачка Топола оснива се туристичка организација као посебна 
организација. 

Члан. 2. 

 

 Оснивач туристичке организације је Скупштина општине Бачка Топола. 
 

Члан 3. 

 
 Назив туристичке организације је: «ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА 

ТОПОЛА – TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE”, (у даљем тексту: Туристичка 

организација). 
 Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама и уписује се у 

судски регистар.  

 Туристичка организација има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом 

и Статутом. 
 Седиште Туристичке организације је у Бачкој Тополи, ул. Маршала Тита бр. 30. 

 Туристичка организација има печат и штамбиљ. 

 Облик и садржина печата и штамбиља регулишу се Статутом. 
 

Члан 4. 

 
Туристичка организација има заштитни знак (лого). 

 Заштитни знак утврђује Председник општине на основу спроведеног конкурса за идејно 

решење заштитног знака на основу предлога Комисије за израду идејног решења заштитног знака (у 

даљем тексту: Комисија). 
Комисију од 3 члана именује Председник општине. 

 

Члан 5. 
 

 Послови Туристичке организације су:  

 1) унапређивање туризма у општини, 

 2) учешће у разради и спровођењу локалне туристичке политике,  

 3) унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима 
(комунално опремање и одржавање, подстицање изградње спортско-рекреативних и других пратећих 

садржаја јавног карактера од интереса за туризам и др.), 

 4) усмеравање и координација носиоца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа 

квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварања атрактивног туристичког амбијента у 
туристичким местима, 
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 5) организовање туристичке информативно-промотивне делатности, културних, спортских и 

других манифестација, као и осмишљавање и вођење забавних и празничних садржаја, 

 6) унапређивање и промоција изворних вредности (традиција, обичаји, етнолошко благо и др.) 

туристичког подручја којем припада општина и стварање услова за њено коришћење,  

 7) промоција заштите, одржавања и обнове културно историјских споменика и других 

материјалних добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку понуду,  

 8) промоција и подстицање развоја туризма и у местима на подручју општине која нису 

туристички развијена, 

 9) израда програма и планова промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма 

Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, 

 10)  вођење јединственог пописа туриста за подручје општине ради контроле наплате 
боравишне таксе и стручне обраде података,  

 11)  оснивање организационих јединица у туристичким местима, 

  12) обављање и других послова од интереса за унапређење туризма на подручју општине 

Бачка Топола. 
  

Члан 6. 

 

 Делатности Туристичке организације су: 

22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација 

22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања 

22140  Издавање звучних записа 

22150  Остала издавачка делатност 

52110  Трговина на мало у неспецијализованим продавницама 

52470  Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом 

52480  Остала трговина на мало у специјализованим продавницама  

55211  Дечија и омладинска одмаралишта  

55212  Планински домови и куће  

55220  Кампови 

55232 Туристички смештај у домаћој радиности 

55233  Остали смештај за краћи боравак 

55300  Ресторани  

63300   Делатност путничких агенција и туроператера, помоћ туристима на другом месту  

 непоменуто  

71400  Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство на другом месту  

 непоменуто 

72300  Обрада података 

72400  Изградња база података 

74401  Приређивање сајмова 

74402  Остале услуге, рекламе и пропаганде 

74810  Фотографске услуге  

92720  Остале рекреативне активности, на другом месту непоменути; и др. 

 Туристичка организација може извршити промену делатности уз сагласност оснивача. 

  

Члан 7. 
 

 Средства за оснивање и почетак рада Туристичке организације обезбедиће се из средстава 

боравишне таксе и буџета општине. 

 

Члан 8. 
 

 Туристичка организација стиче средства за остваривање своје делатности у складу са Законом 

из: 
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 1. средстава буџета општине, 

 2. прихода које оствари обављањем сопствене делатности 

 3. спонзорстава, донација, прилога, поклона и  

 4. других извора. 

 

Члан 9. 
 

 Органи Туристичке организације су: 

 1. Директор, 

 2. Управни одбор, 

 3. Надзорни одбор. 

 Органе Туристичке организације именује и разрешава Скупштина општине. 

Органи из ст. 1. се именују на мандатни период од 4 године. 

  

Члан 10.  
 

 Директор представља и руководи радом и пословањем Туристичке организације.  

 Директор обавља послове утврђене Законом и Статутом Туристичке организације.  
 Директор Туристичке организације има права и дужности директора предузећа. 

  

Члан 11. 
 

 Директор Туристичке организације може бити разрешен и пре истека времена на које је 

именован. 

 Поступак за разрешење директора Туристичке организације покреће оснивач по својој 
иницијативи, по иницијативи Управног одбора Туристичке организације или на предлог Председника 

општине. 

 
Члан 12. 

 

 Управни одбор Туристичке организације има председника и 4 члана. 
 У Управни одбор именују се: 

 - из реда оснивача 3 члана, 

 - из реда запослених у Туристичкој организацији 1 члан, а 

 - из реда туристичких предузећа, предузетника и физичких лица која су по закону обвезници 
боравишне таксе 1 члана. 

           

Члан 13. 
 

 Управни одбор Туристичке организације: 

 - доноси Статут Туристичке организације и одлучује о статусним променама и промени 
седишта уз претходну сагласност оснивача, 

 - припрема и усваја годишњи Извештај о раду, Програм рада и Завршни рачун и полугодишњи 

обрачун 
 - одлучује о расподели добити уз сагласност оснивача, 

 - даје предходно одобрење о отуђењу основних средстава, 

 - даје смернице директору за остваривање пословне политике, 

 - доноси одлуку о оснивању организационих јединица Туристичке организације у 
туристичким местима на територији општине. 

 - подноси оснивачу иницијативу о разрешењу директора пре истека мандата, 

 - врши и друге послове утврђене Законом, одлуком Оснивача и Статутом. 
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Члан 14. 

 
 Надзорни одбор има 3 члана. 

 У Надзорни одбор именују се: 

 - из реда оснивача 2 члана 
 - из реда запослених у Туристичкој организацији 1 члан.  

 

Члан 15. 

  

 Надзорни одбор Туристичке организације: 

 - врши надзор над законитошћу рада управе Туристичке организације, 

 - прегледа полугодишњи обрачун и завршни рачун и утврђује да ли су у складу са прописима, 

 - утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима и 

доноси одлуку о њиховом вештачењу,  

 - извештава оснивача и директора о финансијском пословању Туристичке организације,  

 - даје мишљења о предлозима за расподелу добити, 

 - разматра извештаје ревизора, 

 - обавља и друге послове утврђене Законом, овом Одлуком и Статутом.   

 

Члан 16. 
 

 Статутом Туристичке организације се ближе уређује делокруг рада и унутрашња 

организација, надлежност органа, заступање и представљање; права, обавезе и одговорност 

запослених, начин организовања послова и друга питања од значаја за рад Туристичке организације 
општине Бачка Топола. 

 Скупштина општине Бачка Топола даје сагласност на Статут Туристичке организације.  
 

Члан 17. 

 

 До именовања директора Туристичке организације  послове и овлашћења директора вршиће 

вршилац дужности директора Ласло Коцан. 

 Вршилац дужности директора вршиће све послове и овлашћења директора туристичке 
организације. 

  

Члан 18. 

 

 Управни одбор донеће Статут Туристичке организације најкасније у року од 30 дана од дана 

именовања Управног одбора. 

 

Члан 19. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 332-21/2005-I Председник  

Дана: 26.05.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола  Фехер Иштван с.р., 
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41.  

На основу члана 78. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 33. тачка 15. Статута општине Бачка Топола 

(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004), 

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. маја 2005. године донела је  

 

О Д Л У К У  

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се боравишна такса која се плаћа за боравак у туристичким објектима 
на територији општине Бачка Топола. 

 

Члан 2. 
 

 Обвезник боравишне таксе је грађанин који користи услугу смештаја у туристичком објекту.  

 

Члан 3. 
 

 Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту у износу од 60,00 

динара. 
 

Члан 4. 

 

  Од плаћања боравишне таксе ослобађају се: 
 1)  деца до седам година старости,  

 2)  лица са тешким чулним и телесним сметњама (слепи, глуви, дистрофичари и сл.), 

 Лица од седам до петнаест година старости плаћају боравишну таксу умањену за 50% у 
односу на износ из члана 3. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 
 

 Наплату боравишне таксе врши правно и физичко лице које пружа услуге смештаја (у даљем 

тексту: пружалац смештаја), приликом наплате пружене услуге смештаја у туристичком објекту. 

 
Члан 6. 

 

  Пружалац смештаја дужан је да боравишну таксу за пружену услугу смештаја наплати од 
обвезника боравишне таксе, у супротном износ ненаплаћене боравишне таксе уплаћује о сопственом 

трошку. 
 

Члан 7. 
 

 Пружалац смештаја дужан је да у рачуну за пружену услугу смештаја посебно искаже износ 

боравишне таксе односно у случају из члана 3. ове Одлуке да наведе основ ослобађања од плаћања 

исте. 
Члан 8. 

 

 Средства од наплаћене боравишне таксе пружалац смештаја уплаћује у готовом новцу на 
прописани уплатни рачун општине у корист буџета општине Бачка Топола, у року од пет дана по 

истеку сваких петнаест дана у  месецу односно по истеку сваког месеца. 
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Члан 9. 
 

 Боравишна такса као изворни јавни приход општине наменски се усмерава из буџета општине 

Туристичкој организацији општине на основу годишњег програма рада исте. 

 На Годишњи програм рада из ст. 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 
 

Члан 10. 
 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Комунална инспекција Општинске управе. 

 

Члан 11. 
 

 Новчаном казном у износу од 10.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

које пружа услуге смештаја, ако:  

 1) боравишну таксу наплати у већем или мањем износу од прописаног (чл. 3.), 
 2) не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом пружене услуге смештаја у 

туристичком објекту (чл. 5.),  

 3) у рачуну за пружену услугу смештаја посебно не искаже износ боравишне таксе односно 
основ ослобађања од плаћања боравишне таксе (чл. 7.), 

 4) средства од боравишне таксе не уплати на прописани уплатни рачун у прописаном року (чл. 

8.). 

 Новчаном казном у износу од 500 до 25.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 
члана одговорно лице у правном лицу и физичко лице.  

 Новчаном казном у износу од 5.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана предузетник који пружа услуге смештаја у туристичком објекту. 
 

Члан 12. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 434-4/2005-I Председник 

Дана: 26.05.2005. Скупштине општине  
БАЧКА ТОПОЛА Фехер Иштван, с.р. 

 

42. 
 

 На основу члана 3. и 4. Закона о јавним службама ( «Службени гласник РС« број 42/91 и 

71/94 ) и члана 33. тачка 8. Статута општине Бачка Топола ( « Службени лист општине Бачка Топола 

« број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004 ) Скупштина општине Бачка Топола на 
својој седници одржаној дана 26. маја 2005. године, доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОСНИВАЊУ «ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА» 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Скупштина општине Бачка Топола ( у даљем тексту: оснивач ) ради обезбеђивања 

остваривања права грађана, задовољавања потреба грађана и организација утврђених законом и 
остваривања другог законом утврђеног интереса у области културе оснива установу «Дом културе 

општине Бачка Топола». 
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Члан 2. 
 

«Дом културе општине Бачка Топола «обавља делатност, односно послове којима се 

обезбеђује задовољавање потреба корисника у области културе, као и остваривање другог законом 

утврђеног интереса у области културе на територији општине Бачка Топола. 
 

Члан 3. 
 

Установа послује под називом: «Дом културе општине Бачка Топола«  „Topolya község 

Művelődési Háza” ( у даљем тексту: Дом културе ). 
Скраћени назив установе из става 1. ове Одлуке је: «Дом културе», «Művelődési Ház». 

Седиште Дома културе је у Бачкој Тополи, улица Раде Кончара број 12. 

 

Члан 4. 
 

Дом културе има својство правног лица и у правном промету има сва овлашћења која му 

припадају сагласно закону и одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

Средства  за обављање делатности из члана 2. ове Одлуке обезбеђују се из: буџета Републике 
Србије, Аутономне покрајине Војводине и општине Бачка Топола, непосредно од корисника, 

продајом производа и услуга на тржишту, донаторством, поклоном и из других извора у складу са 

законом. 
 

II ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 6. 
 

 Дом културе обавља следеће делатности: 
 

22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација 
22120 Издавање новина 

22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања 

22140 Издавање звучних записа 
22150 Остала издавачка делатност 

22220 Штампање на другом месту непоменуто 

52450 Продаја музичких плоча и аудио-визуелних трака и касета 
52470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом 

52480 Продаја на мало сувенира и рукотворина 

52500 Трговина на мало половним књигама 

74120 Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле 
80420 Образовање  одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто 

92130 Приказивање филмова 

92310 Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност 
92340 Остале забавне активности на другом месту непоменуте 

92511 Делатност библиотека 

92521 Делатност музеја, галерија и збирки 

55220 Кампови 
55300 Ресторани 

55400 Барови 

91330 Делатност осталих организација на бази учлањења, на другом месту непоменутих 
92110 Кинематографска и видео-производња 

92200 Радио и телевизијске активности 

92320 Рад уметничких установа 
92512 Делатност архива 

92522 Заштита културних добара, природних и других знаменитости 
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Члан 7. 

 
 Поред наведених делатности Дом културе може да обавља и друге делатности уз сагласност 

оснивача. 

Члан 8. 
 

 Ради обављања делатности и унапређења рада и развоја Дом културе доноси дугорочни и 

средњорочни Програм рада и развоја. 

 За сваку календарску годину Дом културе доноси годишњи Програм рада, а по потреби и 
програме рада за периоде краће од једне године. 

 На програме рада и развоја Дома културе сагласност даје оснивач. 

 
III ОРГАНИ 

 

Члан 9. 
 

 Органи Дома културе су: 

- Директор 

- Управни одбор и  
- Надзорни одбор 

 

Члан 10. 
 

 Директор руководи радом Дома културе. 

 
Члан 11. 

 

 Директора Дома културе именује и разрешава оснивач на предлог председника општине. 

 Директор се именује на мандатни период од  четири  године. 
 

Члан 12. 

 

 Директор Дома културе: 

 Води пословање Дома културе, организује и усклађује процес рада у њему, 

 Предлаже пословну политику Дома културе и мере  за њено спровођење, 

 Заступа и представља Дом културе, 

 Стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Дома културе, 

 Врши пријем радника и одлучује о дисциплинској и материјалној одговорности, 

 Подноси извештај о резултатима пословања по периодичном и годишњем извештају и 

       друге извештаје прописане Законом, 

 Врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Дома културе. 

Директор може да заснује радни однос и са непотпуним радним временом.  

Ближи услови за именовање и разрешење директора утврђују се Статутом Дома културе. 

 

Члан 13. 
 

Директор Дома културе може имати  заменика . 

Заменика директора именује Управни одбор Дома културе на предлог директора на мандатни 

период од четири године, у складу са законом, овом Одлуком и Статутом Дома културе. 
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Члан 14. 

 
 Управни одбор Дома културе именује и разрешава оснивач. 

 Управни одбор има председника и четири члана који се именују на мандатни период од 

четири године. 
 Председник и три члана се именују из реда грађана на предлог председника општине, а један 

члан од радника запослених у Дому културе. 

 Представник запослених бира се на начин утврђен Статутом Дома културе.  

 
Члан 15. 

 

 Управни одбор: 

 Доноси Статут Дома културе, 

 Одлучује о пословању Дома културе, 

 Усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, 

 Доноси програме рада Дома културе, 

 Одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом, 

 Врши и друге послове утврђене Законом. 

За свој рад Управни одбор одговара оснивачу. 

 

Члан 16. 
 

 Надзорни одбор Дома културе именује и разрешава оснивач. 

 Надзорни одбор има три члана и именује се на мандатни период од четири године. 

 Председник и један члан Надзорног одбора се именују из реда грађана на предлог 
председника општине, а један члан се бира од радника запослених у Дому културе. 

 Представник запослених бира се на начин утврђен Статутом Дома културе.  

 
 

Члан 17. 

 
 Надзорни одбор Дома културе: 

 Врши надзор над пословањем Дома културе, 

 Прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са  

 прописима,  
 Прегледа извештаје који се подносе оснивачу,  

 O резултатима надзора у писменој форми обавештава Дом културе и оснивача. 

 
IV АКТИ 

 

Члан 18. 
 

 Статутом Дома културе се регулише: 

 Правни положај, назив и седиште Дома културе, 

 Заступање и представљање Дома културе, 

 Делатност Дома културе, 

 Планирање рада Дома културе, 

 Извори средстава и њихово коришћење и располагање, 

 Унутрашња организација и органи Дома културе, 

 Унапређење рада и развоја, 
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 Заштита животне средине, 

 Пословна тајна и обавештавање, 

 Статусне промене, 

 Сарадња са синдикатом, 

 Општи акти и 

 Друга питања од значаја за рад Дома културе. 

 

Члан 19. 
 

 У случају поремећаја у раду и у пословању Дома културе, неизвршавања или 

неблаговременог извршавања прописаних задатака, оснивач ће предузети Законом предвиђене мере. 
 

 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 

 

 Односи Дома културе и оснивача утврђују се на основу Закона, ове Одлуке и Колективног 
уговора. 

 

Члан 21. 
 

 Дом културе не може извршити статусне промене без сагласности оснивача. 

 

Члан 22. 
 

 Доношењем ове Одлуке престаје да важи: « Одлука о оснивању установе за обављане 

делатности из области културе на територији општине Бачка Топола   « ( « Службени лист општине 
Бачка Топола» број 2/91 ). 

 

Члан 23. 
 

 Установа за обављање делатности из области културе « Дом културе Бачка Топола « наставља 

са радом у складу са одредбама ове Одлуке и важећим законским прописима. 

 
Члан 24. 

 

 Дом културе је обавезан да усаглашавање аката са овом Одлуком изврши у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке и све неопходне промене спроведе код надлежног органа. 

 

Члан 25. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 

Бачка Топола». 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 022-12/2005-I Председник 

Дана: 26.05.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван с.р.,  
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43. 

 На основу члана 9. став 3. и 4.  и члана 25. став 2. закона о финансијској подршци породици са 
децом («Сл.гласник РС» број 16/2002) и члана 33. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002,4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана  26. маја 2005. године доноси 
 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 

РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ ДЕТЕТА 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 
 

 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о начину и условима регресирања трошкова боравка 

трећег и четвртог детета у Предшколској установи за децу «Бамби» Бачка Топола, донета на седници 
Скупштине општине Бачка Топола  дана 19.06.2003. године под бројем 553-101/2003-III ( «Службени 

лист општине Бачка Топола» број 4/2003). 

Члан 2. 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Бачка 

Топола». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 553-64/2005-I   Председник 
Дана:  26.05.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р.  

 

44. 
 

 На основу члана 18. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91 и 71/94) и члана 

33. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 
10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана 26. маја 2005. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 
 

I 
 

 Разрешава се Вујић Смиља из Бачке Тополе дужности директора Центра за социјални рад за 

општине Бачка Топола и Мали Иђош због подношење оставка, са 26. мајем 2005. године. 

 
II 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-21/2005 Председник 
Дана: 26.05.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 
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45. 

 На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91 и 71/94), члана 
11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош («Сл. лист 

општине Б.Топола», број 11/91) и члана 33. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист 

општине Б.Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) уз сагласност 
Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику, Скупштина општине  Бачка Топола, 

на седници одржаној дана 26. maja 2005. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ в.д. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА  СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА  

ОПШТИНЕ  БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 
I 
 

 Именује се Радивој Билић из Томиславаца за в.д. директора Центра за социјални рад за 
општине Бачка Топола и Мали Иђош почев од 27. маја 2005. године најдуже до годину дана. 

 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-25/2005-I Председник 
Дана: 26.05.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 

 

46. 
 На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91 и 71/94), члана 

11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош («Сл. лист 

општине Б.Топола», број 11/91) и члана 33. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист 
општине Б.Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине  

Бачка Топола, на седници одржаној дана 26. маја 2005. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 

I 
 

 Разрешава се Билић Радивој, председник Управног одбора Центра за социјални рад за 

општине Бачка Топола и Мали Иђош са 26. мајем 2005. године због поднете оставке. 

 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-23/2005-I Председник 
Дана: 26.05.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 
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47. 

 На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91 и 71/94), члана 
11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош («Сл. лист 

општине Б.Топола», број 11/91) и члана 33. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист 

општине Б.Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Скупштина општине  
Бачка Топола, на седници одржаној дана 26. маја 2005. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  ЦЕНТРА  

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 
 

I 
 

 Именује се Мајор Имре из Бачке Тополе за председника Управног одбора Центра за социјални 

рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош са 27. мајем 2005. године до истека мандата Управног 

одбора. 
II 

 

 Именује се Ковач Ласло из Бачке Тополе за члана Управног одбора Центра за социјални рад за 

општине Бачка Топола и Мали Иђош са 27. мајем 2005. године до истека мандата Управног одбора. 
 

III 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-26/2005-I Председник 
Дана: 26.05.2005. Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван, с.р. 

 
48. 

 На основу члана 23. Закона jaвним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

(«Службени гласник РС», бр. 25/2000 и 25/2002), члана 33. тачка 9. Статута општине Бачка Топола 
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) и 

члана 10. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој 

''Тржница'' Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 11/2001 и  10/2002) Скупштина 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 26. маја  2005. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ 

СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ  

УСЛУГА НА ЊОЈ ''ТРЖНИЦА'' Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа за одржавање пијаце и 

пружање услуга на њој ''Тржница'' д.о.о. Бачка Топола, донете 20.01.2005. године под бројем 5/2005 
од стране Управног одбора Јавног предузећа. 

II 
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-2/2005-I Председник 

Дана: 26.05.2005.  Скупштине општине 

Бачка Топола Фехер Иштван,с.р.  
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49. 

 На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 25/2000 и 25/2002) и члана 101. Статута општине Бачка 

Топола (''Службени лист општине'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) Председник 

општине Бачка Топола, дана 31.03.2005. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 
 

 У Решењу о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП ''Комград'' Бачка Топола 

(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 1/2003, 3/2003, 6/2004 и 16/2004) после тачке I додаје се 

нова тачка II која гласи: 
 ''За микроводне заједнице које се снабдевају водом преко тзв. ''Великог водомера'', одређује се 

бенефицирана цена за 20% нижа од цене комуналне услуге испоруке питком водом предвиђене за 

физичка лица''.  
 

II 

 
 Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Бачка Топола'', а примењује се од 

01.04.2005. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-4/2005-IV Председник општине 

Дана: 31.03.2005. год Баби Атила с.р., 
Бачка Топола 

 

50. 

На основу члана 52. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању («Службени лист 
општине Бачка Топола» број 5/2003 и 15/2004) и члана 101. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004 и 14/2004) 

Председник општине Бачка Топола дана 01.04.2005. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ 

ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 
 У Решењу о давању сагласности на цене погребних услуга Ј.П. «Комград» Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола» број 16/2004) у тачки I тачка Б. подтачка 1. додаје се став 

два који гласи : 
 «Цене коришћења капеле за смештај посмртних остатака из става 1 ове подтачке за социјално 

угрожена лица умањују се  за 50 %». 

 
II 

 

 У тачки I тачка Б. подтачка 2. додаје се нови став који гласи : 

 « Цене свечаног чина сахрањивања посмртних остатака из става 1 ове подтачке, за  социјално 
угрожена лица умањују се за  75 %». 
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III 

 
 У тачки I тачка Ц у подтачки 1. под б) додаје се став два који гласи : 

 «Цене утврђене за ископ и затрпавање раке за одрасле, за социјално угрожена лица умањују се 

за  50%». 
 

IV 

 

 Ово решење се примењује од 01.04.2005. године и објавиће се у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-3/2005 
Дана: 01.04.2005. год.  Председник општине 

Бачка Топола   Баби Атила с.р.,  

 
 

Ред. 

бр. 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

39. Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2004. годину 45 
   

40. Одлука о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола 47 

   
41. Одлука о боравишној такси 51 

   

42. Одлука о оснивању «Дома културе општине Бачка Топола» 52. 
   

43. Одлука о стављању ван снаге Oдлуке о начину и условима регресирања 

трошкова боравка трећег и четвртог детета у Предшколској установи за 

децу «Бамби» Бачка Топола 57. 
   

44. Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош 57. 
   

45. Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош 58. 

   
46. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални 

рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 58. 

   
47. Решење о именовању председника и члана Управног одбора Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 59. 

   
48. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница»  59. 

   

49. Решење о допуни Решења о давању сагласности на цене комуналних 
услуга ЈП «Комград» Бачка Топола 60. 

   

50. Решење о допуни Решења о давању сагласности на цене погребних услуга 
ЈП «Комград» Бачка Топола 60. 
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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 2005. годину износи 6.900,00 динара. Уплатни рачун 
број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине 

Бачка Топола». 

 


