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59. 

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије», број 129/2007), члана 79. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 42. тачка 2. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола», број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), на предлог Председника 

општине, Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 27. јуна 2013. године донела 

је 

 
О Д Л У К У 

 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

 

 Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине Бачка 

Топола за 2012. годину износе у динарима, и то: 

 

- Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства 

из ранијих   година 962.792.418,95 

- Укупно извршени текући расходи и издаци 847.440.406,51 

- Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 115.375.972,55 

 

 

Члан 2. 

 

 У билансу стања на дан 31. децембра 2012. годинe (Образац 1) утврђена је укупна актива у 

износу од 839.553 хиљада динара и укупна пасива у износу од 839.553 хиљада динара. 

 

Број 
конта 

ОПИС 
ИЗНОС на дан 

31.12.2012.                  

(у хиљадама дин.) 

  АКТИВА   

01 Нефинансијска имовина у сталним средствима 668.285 

0111 Зграде и грађевински објекти 177.104 

0112 Опрема 13.668 

0141 Земљиштe 73.351 

0143 Шуме и воде 55.506 

0151 Нефинансијска имовина у припреми 346.721 

0161 Нематеријална имовина 1.935 

02 Нефинансијска имовина у залихама 1.362 

0221 Залихе ситног инвентара  1.362 

  УКУПНО КЛАСА 0 - НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 669.647 

11 Дугорочна финансијска имовина 4.035 

1119 Домаће акције и остали капитал 4.035 

12 

Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности, потраживања и краткорочни пласмани 126.630 

1211 Жиро и текући рачуни 115.977 

1212 Издвојена новчана средства и акредитиви 653 

1213 Благајна 7 

1221 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 3.792 
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13 Активна временска разграничења 39.241 

1312 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 1.070 

1313 Остала активна временска разграничења 38.171 

  УКУПНО КЛАСА 1 - ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 169.906 

  УКУПНО АКТИВА 839.553 

  ПАСИВА  

21 Дугорочне обавезе 38.171 

2114 

Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих 

пословних банака 38.171 

24 
Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за 
запослене 102 

2411 Обавезе по основу отплате домаћих камата 102 

25 Обавезе из пословања 968 

2521 Добављачи у земљи 968 

29 Пасивна временска разграничења 3.557 

2912 Разграничени плаћени расходи и издаци 157 

2913 Обрачунати неплаћени приходи и примања 3.633 

2919 Остала пасивна временска разграничења 9 

  УКУПНО КЛАСА 2 - ОБАВЕЗЕ 43.040 

31 Капитал 702.964 

3111 Нефинансијска имовина у сталним средствима 668.285 

3112 Нефинансијска имовина у залихама 1.362 

3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 29.282 

3119 Остали сопствени извори  4.035 

32 Утврђивање резултата пословања 93.549 

3211 Вишак прихода - суфицит 92.010 

3213 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.539 

  
УКУПНО КЛАСА 3 - КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 796.513 

  УКУПНО ПАСИВА 839.553 
 

Члан 3. 
 

 У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 

2) утврђују се укупни текући приходи  и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и 8)  у 

износу од 906.015 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 

(класа 4 и 5) у износу од 840.304 хиљада динара према следећој економској класификацији: 

 

Број 

конта 
ОПИС 

ИЗНОС                     
за 2012. год.                  

(у хиљадама дин.) 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   

7110 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 507.112 

7111 Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 507.112 

7120 Порез на фонд зарада 1 

7121 Порез на фонд зарада 1 

7130 Порез на имовину 61.168 

7131 Периодични порези на непокретности 34.460 

7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2.269 

7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 24.439 

7140 Порез на добра и услуге 21.233 

7144 Порези на појединачне услуге 369 

7145 

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра 

употребљавају или делатности обављају 20.864 
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7160 Други порези 6.796 

7161 

Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 6.796 

7320 Донације од међународних организација 7.222 

7321 Текуће донације од међународних организација 2.824 

7322 Капиталне донације од међународних организација 4.398 

7330 Трансфери  од других нивоа власти 188.065 

7331 Текући трансфери од других нивоа власти 163.505 

7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 24.560 

7410 Приходи од имовине 105.609 

7411 Камате 9.369 

7415 Закуп непроизведене имовине 96.240 

7420 Приходи од продаје добара и услуга 7.568 

7421 

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 

организација  

7422 Таксе и накнаде 3.899 

7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 3.669 

7430 Новчане казне и одузета имовинска корист 1.230 

7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 1.230 

7450 Мешовити и неодређени приходи 11 

7451 Мешовити и неодређени приходи 11 

  
УКУПНО КЛАСА 7 И 8 - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 906.015 

  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

4110 Плате, додаци и накнаде запослених 124.512 

41111 Плате, додаци и накнаде запослених 124.513 

4120 Социјални доприноси на терет послодавца 22.413 

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 13.771 

4122 Допринос за здравствено осигурање 7.687 

4123 Допринос за незапосленост 955 

4130 Накнаде у натури 339 

4131 Накнаде у натури 339 

4140 Социјална давања запосленима 3.931 

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова  

4142 Расходи за образовање деце запослених 2.624 

4143 Отпремнине и помоћи 1.041 

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 266 

4150 Накнаде трошкова за запослене  2.219 

4151 Накнаде трошкова за запослене  2.219 

4160 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.407 

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.407 

4210 Стални трошкови 14.449 

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.592 

4212 Енергетске услуге 7.470 

4213 Комуналне услуге 243 

4214 Услуге комуникација 2.438 

4215 Трошкови осигурања 1.297 

4216 Закуп имовине и опреме 401 

4219 Остали трошкови 8 

4220 Трошкови путовања 403 

4221 Трошкови службених путовања у земљи 345 

4222 Трошкови службених путовања у иностранство 58 

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада  

4230 Услуге по уговору 58.218 
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4231 Административне услуге 50 

4232 Компјутерске услуге 1.201 

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 2.084 

4234 Услуге информисања 12.453 

4235 Стручне услуге 18.251 

4237 Репрезентација 2.438 

4239 Остале опште услуге 21.741 

4240 Специјализоване услуге 18.573 

4242 Услуге образовања, културе и спорта 444 

4243 Медицинске услуге 1.051 

4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 11.557 

4249 Остале специјализоване услуге 5.521 

4250 Текуће поправке и одржавање 8.043 

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5.421 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 2.622 

4260 Материјал 8.653 

4261 Административни материјал 1.820 

4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених 425 

4264 Материјал за саобраћај 4.775 

4266 Материјал за образовање, културу и спорт 1 

4268 Материјал за очување хигијене и угоститељство 308 

4269 Материјали за посебне намене 1.324 

4410 Отплата камата домаћих камата 1.553 

4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 1.553 

4440 Пратећи трошкови задуживања 220 

4441 Негативне курсне разлике 220 

4510 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 52.900 

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 52.900 

4630 Трансфери осталим нивоима власти 415.787 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 130.501 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 285.286 

4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 38.730 

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 1.880 

4726 Накнаде из буџета у случају смрти 976 

4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 28.424 

4728 Накнаде из буџета за становање и живот 5.386 

4729 Остале накнаде из буџета 2.064 

4810 Дотације невладиним организацијама 39.092 

4811 

Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 

домаћинствима 3.825 

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 35.267 

4820 Порези, обавезне таксе и казне  399 

4821 Остали порези 392 

4822 Обавезне таксе 7 

4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 184 

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 184 

5110 Зграде и  грађевински објекти 15.802 

5112 Изградња зграда и објеката 14.443 

5114 Пројектно планирање 1.359 

5120 Машине и опрема 9.360 

5121 Опрема за саобраћај 2.985 

5122 Административна опрема 6.256 

5126 Опрема за образовање, културу и спорт 100 
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5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 19 

5150 Нематеријална имовина 1.117 

5151 Нематеријална имовина 1.117 

  
УКУПНО КЛАСА 4  И 5 - ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 840.304 

  Вишак прихода и примања – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 65.711 

 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 33.855 

 

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године  27.574 

  

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен 

за покриће расхода и издатака текуће године 6.281 

 

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА 7.556 

 

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 7.556 

321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ 92.010 

  Од тога:  

  Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну год. 61.858 

 

Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну 

годину 30.152 

 

Члан 4. 
 

 Остварени вишак прихода и примања - суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 92.010 

хиљаде динара користиће се за намене предвиђене Одлуком о буџету општине Бачка  Топола за 

2013. годину.  
 

Члан 5. 

 

 Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 
 

ОПИС 
Шифра 

економ.клас. 

Средства из 

буџета 

1 2 3 

I    УКУПНА СРЕДСТВА(II+III) 3+7+8+9 970.039 

II   УКУПНА ПРИМАЊА 7+8+9 906.015 

1. Текући приходи 7 906.015 

      од којих су 1.1. камате 7411 9.369 

2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0 

3. Примања од задуживања и продаје финансијске  имовине 9 0 

    3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 64.024 

IV   УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 847.860 

4. Текући расходи 4 814.025 

    од чега отплата 4.1. камата 44 1.773 

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 26.279 

6. Издаци за отплату главнице и набавку финанцс.имовине 6 7.556 

      6.1. Набавка финансијске имовине 62 0 

V  УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ  
(3+7+8+9)-

(4+5+6) 
122.179 

VI  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 65.711 
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VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ 

УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ 

РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ   КАМАТЕ ) 

(7-7411+8) - 

(4-44+5) 
58.115 

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ  
(7+8) -

(4+5)+(92-62) 
65.711 

 

 

 

 Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 

остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака 

за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 65.711 хиљаде динара. 

 Примарни суфицит, односно буџетски суфицит, коригован за износ нето камате (разлика 

између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 

58.115 хиљада динара. 

 Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања 

по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и 

набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од 65.711 хиљаде динара. 

 Буџетски суфицит се увећава за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 

година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 27.574 хиљаде 

динара  и за део пренетих неутрошених наменских средстава из претходне године, који је коришћен 

за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 6.281 хиљаде динара, а умањује се за 

покриће утрошених средстава текућих прихода и примања за отплату обавезе по кредитима у износу 

од 7.556 хиљада динара,  и тиме се ствара укупни суфуцит у износу од  92.010 хиљаде динара. 

 

Члан 6. 

 

 У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2012. године (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу од 0  динара и укупни 

издаци у износу од 33.835 хиљада динара према следећој економској класификацији: 

  

Број 
конта 

ОПИС 
ИЗНОС                    

за 2012. год.                  

(у хиљадама дин.) 

  ПРИМАЊА   

8 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 

9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 0 

9219 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 0 

  УКУПНО ПРИМАЊА 0 

  ИЗДАЦИ  

5 Издаци за нефинансијску имовину 26.279 

5112 Изградња зграда и објеката 14.443 

5114 Пројектно планирање 1.359 

5121 Опрема за саобраћај 2.985 

5122 Административна опрема 6.256 

5126 Опрема за образовање, културу и спорт 100 

5129 

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 

опрема 19 

5151 Нематеријална имовина 1.117 

6 
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине  7.556 

6114 Отплате главнице домаћим пословним банкама 7.556 

  УКУПНО ИЗДАЦИ 33.835 

 МАЊАК ПРИМАЊА 33.835 
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Члан 7. 

 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31. децембра 2012. године 

(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 906.015 хиљада динара и укупни 

новчани одливи у износу од 847.860 хиљада динара. Преглед новчаних токова по класама је следећи: 

Број 
класе 

ОПИС 

ИЗНОС                      

за 2012. год                 
(у хиљадама дин.) 

  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ   

7 Текући приходи 906.015 

8 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 

9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  0 

  УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 906.015 

  НОВЧАНИ ОДЛИВИ  

4 Текући расходи 814.025 

5 Издаци за нефинансијску имовину 26.279 

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 7.556 

  УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ 847.860 

  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 58.155 

 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 64.024 

 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 122.179 

 

 Стање готовине на крају 2012. године утврђује се у износу од 122.178.439,59 динара.  

Део тих средстава налазе се на наменским рачунима отвореним за реализацију 

Прекограничног програма IPA, у износу од 6.802.467,04 динара, која су делом девизна средства 

прерачуната у динарску противредност са курсем на дан 31.12.2012. године. 

 

Члан 8. 

 

 У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године 

(Образац 5), који се односи на консолидоване податке, укупни вишак новчаних прилива утврђује се 

у износу од 24.929 хиљада, према следећим нивоима финансирања: 

 

Опис 

Остварени приходи и  примања и расходи и издаци 

Укупно 

Из буџета 
Из 

дона-
ција 

Из 

осталих 
извора 

Републике 

 

Аутоном-

не 
покрајине 

Општине 

града 

ОО 

СО 

 

Текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине (класе 7 и 8) 986.107 11.192 192.438 710.728 5.673 11.651 54.425 

Текући расходи и издаци за 

нефинансијску имовину  

(класе 4 и 5) 959.250 15.686 209.954 632.532 5.272 2.849 92.957 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА 26.857   78.196 401 8.802  

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА  4.494 17.516    38.532 

Примања од задуживања и продаје 

финансијске имовине (класа 9) 31.628      31.628 

Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине (класа 6)  33.556   7.556   26.000 

ВИШАК ПРИМАЊА       5.628 

МАЊАК ПРИМАЊА 1.928   7.556    

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 24.929   70.640 401 8.802  

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  4.494 17.516    32.904 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 9. 

 

 Остварени текући приходи и примања буџета у 2012. години, без средстава од 

Прекограничног програма IPA, утврђују се у износу од 962.816 хиљада динара, а остварени текући 

приходи и примања буџетских корисника из других извора у износу од 111.720 хиљада динара. 

 Остварење прихода буџета општине Бачка Топола у 2012. години према економској 

класификацији је следеће: 

 

Економ. 

клас. 
ВРСТА ПРИХОДА 

ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ И 
ПРАМАЊА ЗА 

2012. ГОДИНУ 

ОСТВАРЕНИ 

ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА У 

2012. ГОДИНИ 

Индекс 

у 
односу 

на план 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ- КЛАСА 7        

711 
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ       

711110 Порез на зараде 353.100.000,00 353.985.703,99 100,25 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 17.500.000,00 16.248.800,47 92,85 

711140 Порез на приходе од имовине 18.500.000,00 18.110.431,81 97,89 

711190 Порез на друге приходе 27.000.000,00 26.198.135,94 97,03 

  УКУПНО 711: 416.100.000,00 414.543.072,21 99,63 

713 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ       

713120 Порез на имовину 34.000.000,00 34.460.439,49 101,35 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 3.000.000,00 2.268.815,24 75,63 

713420 Порез на капиталне трансакције 26.150.000,00 24.438.502,56 93,46 

713610 Порез на акције на име и уделе 0,00 0,00 - 

  УКУПНО 713: 63.150.000,00 61.167.757,29 96,86 

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       

714420 
Комунална такса за приређивање музичког 

програма 16.000,00 18.250,00 114,06 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 400.000,00 350.562,66 87,64 

714440 
Средства за противпожарну заштиту од 6% 

наплаћене премије осигурања 0,00 0,00 - 

714510 Порези на моторна возила       

714513 - Комунална такса за држање моторних возила 12.500.000,00 12.821.989,00 102,58 

714514 - Годишња накнада за друмска моторна возила 5.200.000,00 5.107.348,00 98,22 

714543 
Накнада за промену намене пољопривредног 

земљишта 410.000,00 134.456,00 32,79 

714547 Накнада за загађивање животне средине 1.800.000,00 1.714.784,00 95,27 

714552 Боравишна такса 1.000.000,00 867.480,00 86,75 

714562 
Накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 300.000,00 214.336,00 71,45 

714570 Општинске комуналне таксе 14.000,00 2.750,00 19,64 

  УКУПНО 714 21.640.000,00 21.231.955,66 98,11 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ       

716110 Комунална такса на фирму 6.500.000,00 6.796.272,50 104,56 

  УКУПНО 716 
6.500.000,00 6.796.272,50 104,56 
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732 
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
      

732151 
Текуће донације од међународних орг. у корист 

нивоа општина 0,00 0,00 - 

  УКУПНО 732 0,00 0,00 - 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
      

733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист 

нивоа општине 0,00 0,00 - 

733152 Други текући трансфери од Републике 0,00 0,00 - 

733154 текући наменски трансфери од Републике 0,00 0,00 - 

733156 Текући наменски трансфери од АПВ 18.002.536,00 19.591.002,34 108,82 

733158 
Ненаменски трансфери од АП Војводине у 

корист нивоа општина 143.915.000,00 143.914.140,00 100,00 

733251 Капитални наменски трансфери од Републике 0,00 0,00 - 

733252 Капитални наменски трансфери од АПВ 21.543.000,00 24.560.420,00 114,01 

  УКУПНО 733 183.460.536,00 188.065.562,34 102,51 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ       

741151 Приходи од камата на депонована средстава 7.500.000,00 9.369.003,96 124,92 

741510 Накнада за коришћење природних добара 150.000,00 73.375,46 48,92 

741522 
Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 81.100.000,00 90.473.632,35 111,56 

  
Накнада за коришћење простора и грађвинског 

земљишта       

741530 - комуналне таксе 850.000,00 582.750,75 68,56 

741534 
- накнада за коришћење градског грађевинског 

земљишта 5.000.000,00 5.109.905,91 102,20 

  УКУПНО 741: 94.600.000,00 105.608.668,43 111,64 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА       

742152 Приходи од давања у закуп објеката 48.000,00 0,00 0,00 

742251 Општинске административне таксе 180.000,00 163.340,00 90,74 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 4.265.000,00 3.735.198,79 87,58 

742351 Приходи општинских органа управе 4.400.000,00 3.668.776,00 83,38 

  УКУПНО 742: 8.893.000,00 7.567.314,79 85,09 

743 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ       

743324 
Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 1.350.000,00 1.227.270,00 90,91 

743350 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа општине 40.000,00 3.000,00 7,50 

  УКУПНО 743: 1.390.000,00 1.230.270,00 88,51 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ       

745151 Остали  приходи у корист нивоа општине 200.000,00 251.093,44 125,55 

  УКУПНО 745: 200.000,00 251.093,44 125,55 

7 УКУПНО КЛАСА 7 795.933.536,00 806.461.966,66 101,32 

  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ- КЛАСА 8       

811122 Примања од откупа станова у државној својини 0,00 0,00 - 

 



Број 8. 27.06.2013. СТРАНА   237. OLDAL 2013.06.27. 8. szám 

 
 

 

 

8 УКУПНО КЛАСА 8: 0,00 0,00 - 

  
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 

КЛАСА 9       

911 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 

ЗАДУЖИВАЊА       

911451 
Примања од задуживања од пословних банака 

у земљи у корист нивоа општина 0,00 0,00 - 

  УКУПНО 911: 0,00 0,00 - 

921 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       

921651 Примања по основу отплате датих кредита 0,00 0,00 - 

921951 
Примања од продаје капитала у процесу 

приватизације 0,00 0,00 - 

  УКУПНО 921: 0,00 0,00 - 

9 УКУПНО КЛАСА 9 : 0,00 0,00 - 

711180 Самодоприноси  92.000.000,00 92.330.452,29 100,36 

7+8+9 
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА БУЏЕТА 887.933.536,00 898.792.418,95 101,22 

311712 
Пренета неутрошена средства за посебне 

намене 34.910.700,00 34.910.631,94 100,00 

321311 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 

ранијих година 29.113.300,00 29.113.328,17 100,00 

  
УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
РАНИЈЕ ГОДИНЕ 64.024.000,00 64.023.960,11 100,00 

  Извори финансирања:       

01 Приходи из буџета 848.388.000,00 854.640.996,61 100,74 

07 
Донације од осталих нивоа власти (уплатни 

рачун :733156, 733252) 39.545.536,00 44.151.422,34 111,65 

13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 64.024.000,00 64.023.960,11 100,00 

  
УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА 
БУЏЕТА 951.957.536,00 962.816.379,06 101,14 

  
Приходи буџетских корисника из других 

извора 188.060.000,00 111.720.000,00  59,41  

  УКУПНО 1.140.017.536,00 1.074.536.379,06  94,26  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 12. 

 

 Завршни рачун општине Бачка Топола садржи податке на обрасцима: 

• Биланс стања на дан од 31.12.2012. године (Образац 1), 

• Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године (Образац 2), 

• Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. 

године (Образац 3), 

• Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године (Образац 4),  

• Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године (Образац 5). 

 Приликом консолидације (Образац 5) коришћени су подаци из завршних рачуна 

контролисаних и обрађених од стране Управе за трезор-филијала Суботица. 

 Поред прописаних образаца, завршни рачун садржи и писане извештаје сходно члану 79. 

Закона о буџетском систему. 

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину је саставни део 

завршног рачуна. 

 

Члан 13. 

  

 Одлука о Завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2012. годину доставља се 

Управи за трезор најкасније до 15. јуна 2013. године. 

 

Члан 14. 

 

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

Бачка Топола». 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА        Председник 

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-                       Скупштине општине 

Број:400-33/2013-III Фазекаш Роберт, с.р. 

Дана: 27.06.2013.                 

Бачка Топола  

 



Број 8. 27.06.2013. СТРАНА   260. OLDAL 2013.06.27. 8. szám 

 
 

 

 

6. ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ  

СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

  

Консолидацијом су обухваћени завршни рачуни директних и индиректних корисника 

буџетских средстава према списку објављеном у «Службеном гласнику Републике Србије» број 

124/2012 и који су укључени у рачун трезора општине Бачка Топола (206): 

 

Ред.бр. Назив корисника  Матични број 

1. Извршење буџета општине  Бачка Топола 08070547 

2. Општинска Управа Бачка Топола 08070555 

3.  
ЈП за грађевинско земљиште, урбанизам, 

планирање и уређење 

 

Бачка Топола 

 

08654930 

4. Tуристичка организација општине Б.Топола Бачка Топола 08848289 

5. Фонд за развој пољопривреде и предузетништва Бачка Топола 08852138 

6. Предшколска установа за децу «Бамби» Бачка Топола 08061823 

7. Народна Библиотека Бачка Топола 08214271 

8. Дом Културе Бачка Топола 08241139 

9. Месна заједница Бачка Топола Бачка Топола 08033129 

10. Месна заједница Стара Моравица Стара Моравица 08033153 

11. Месна заједница Пачир Пачир 08076774 

12. Месна заједница Бајша Бајша 08033137 

13. Месна заједница Ново Орахово Ново Орахово 08076855 

14. Месна заједница Гунарош Гунарош 08033145 

15. Месна заједница Мали Београд Мали Београд 08033161 

16. Месна заједница Карађорђево Карађорђево 08616256 

17. Месна заједница Панонија Панонија 08033170 

18. Месна заједница Бачки Соколац Бачки Соколац 08076804 

19. Месна заједница Победа Победа 08076839 

20. Месна заједница Његошево Његошево 08076863 

21. Месна заједница Томиславци Томиславци 08076782 

22. Месна заједница Криваја Криваја 08076847 

23. Месна заједница Горња Рогатица Горња Рогатица 08076812 

 

Приликом консолидације коришћени су подаци из завршних рачуна обрађених од стране 

Управе за трезор – филијала Суботица. 

Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења по бруто принципу, отежава 

чињеница, да се извршење непосредно из буџета врши само за једног директног буџетског корисника 

(Општинска управа), док за индиректне кориснике извршење буџета се врши трансфером средстава 

на њихове рачуне.  Из ових разлога, упоређење извршења са одобреним средствима извршено је 

само у односу на планирана средства, која су предвиђена Одлуком о буџету општине Бачка Топола 

за 2012. годину. Упоређење између одобрених средстава и извршења, како на нивоу средстава из 

општинског буџета, тако и из додатних средстава директних и индиректних буџетских корисника, 

обрађено је у оквиру члана 11. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2012. 

годину. У Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Бачка Топола упоређена су планирана 

средства из општинског буџета са њиховим извршењем и дата је детаљна анализа остварених 

прихода и примања, односно извршених расхода и издатака. 

Сматрамо потребним указати на одређене разлике у начину исказивања расхода  у Извештају 

о извршењу Одлуке о буџету и у консолидованом завршном рачуну буџета. 
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1. Расходи за месне заједнице (за вршење поверених послова и за суфинансирање улагања у 

објекте општег значаја) планирани су у оквиру економске класификације 463. У 

Извештају о извршењу Одлуке о буџету расходи за ове намене такође су исказани у 

оквиру ове економске класификације. Међутим месне заједнице се консолидују као 

индиректни корисници буџета, и код преузимања података из њихових завршних рачуна  

извршени расходи се приказују као стварна врста текућих расхода и издатака на 

одговарајућим контима економске класификације. 

2. Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину расходи за установе основног и 

средњег образовања предвиђени су у оквиру економске класификације 463, али су 

разрађени према врсти расхода (по буџетским позицијама, односно апропријацијама). У 

Извештају о извршењу Одлуке о буџету расходи су исказани на начин предвиђен Одлуком 

о буџету (Раздео 2. - Основно образовање, Раздео 3. - Средње образовање), а у 

консолидованом завршном рачуну ови расходи су исказани збирно, као текући односно 

капитални трансфери осталим нивоима власти. 

3. Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину капитални трансфери Јавном 

предузећу за грађевинско земљиште планирани су у оквиру економске класификације 

463, а разрађени су према врсти улагања (по буџетским позицијама, односно 

апропријацијама). У Извештају о извршењу Одлуке о буџету расходи су исказани на 

начин предвиђен Одлуком о буџету, а пошто се Јавно предузеће за грађевинско земљиште 

консолидује као индиректни корисник буџета, преузимањем података из његовог 

завршног рачуна извршени расходи у консолидованом завршном рачуну се приказују као 

стварна врста текућих расхода и издатака на одговарајућим контима економске 

класификације. 

4. У Извештају о извршењу Одлуке о буџету, као и у Одлуци о буџету, текуће субвенције 

Јавном предузећу за грађевинско земљиште исказане су у оквиру економске 

класификације 451 (разрађени су по буџетским позицијама), а у консолидованом 

завршном рачуну приказане су као стварна врста текућих расхода и издатака на 

одговарајућим контима економске класификације. 

 Приликом анализе извршених расхода у односу на одобрена средства, морамо поћи од 

чињенице, да у структури остварених прихода и примања средства од давања у закуп 

пољопривредног земљишта учествују са 10,07%, а средства од самодоприноса са 10,27 %. Ова 

средства, поред наменских трансфера од виших нивоа власти, су строго наменског карактера. 

 У 2012. години извршено је 89,02% расхода, предвиђених Одлуком о буџету. Код већинe 

буџетских позиција извршење је изнад 93 %. 

 Најмањи проценат извршења је забележен код Програма утврђивања радова на заштити и 

уређењу пољопривредног земљишта (37,95%). Због отежаног стварања услова за реализацију 

одређених расхода, односно због вишефазне реализације настају већа одступања извршених расхода 

у односу на одобрена  средства на следећим позицијама: 

- 185 – Изградња и инвестиционо одржавање некатегорисаних путева (3,01%), 

- 188 – Израда стручне литературе, организовање сајмова и едукације и информисање 

пољопривредних произвођача (67,55%), 

- 189 - Специјализоване услуге (геодетске услуге, уређење карантена, трошк. поступка 

издавања у закуп пољопривредних земљишта) (27,53%), 

 У оквиру Раздела 13. – Наменски трансфери, код неких месних заједница уочава се негативно 

одступање извршених расхода у односу на планирана средства. Средства од самодоприноса, на 

основу Закона о финансирању локалне самоуправе од почетка 2007. године, представљају изворне 

јавне приходе локалне самоуправе. На овим позицијама планирана су средства на основу 

финансијских планова месних заједница у укупном износу од 93.380.670,00 динара. Средства од 

самодоприноса, сходно члану 9. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину,  су 

дозначена  месним заједницама на основу остварења у укупном износу од 91.828.898,81 динара. 
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7. ИЗВЕШТАЈ  

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ 
НОВЦА И КАПИТАЛА 

И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА  

 
 

 
7.1. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА 

 
 У консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2012. годину у 

Обрасцу 5- Извештај о извршењу буџета исказани су приходи из донација у укупном износу од 

11.651 хиљада динара. 

• Општини Бачка Топола је одобрена међународна донација од Европске Уније  у оквиру IPA 

суседског програма Хрватска-Србија за пројекат „Прекогранична размена пројеката обновљиве 

енергије“ у износу од 61.582,94 евра, што у динарској противвредности износи 7.222.385,62 

динара. Реализација програма се наставља у наредној години, неутрошена средства у динарској 

противвредности од 6.802.467,04 динара преносе се за 2013. годину, и користе се за пројектом 

прописане намене.  

• Дому културе одобрена је међународна донација од «Габор Бетлен Фондације» из Мађарске у 

износу од 40.376,14 динара за организацију радионице рестаурације и конзервације дела у 

области културе и уметности. Дому културе је одобрена међународна донација у још једној 

транши од «Габор Бетлен Фондације» из Мађарске у износу од 40.341,39 динара за организацију 

кампа луткарског позоришта. 

• Предшколска установа „Бамби“ је примила међународну донацију у износу од 210.836,48 

динара од «Габор Бетлен Фондације» из Мађарске за одржавање семинара за развијање и 

неговање комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику.  

• Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 

потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола је као донацију исказало средства 

у износу од 4.136.687,92 динара, која су добили од „ПЕТРОЛ“ ДОО Београд. Део донаторских 

средстава утрошен је за инвестиције, а неутрошена средства у износу од 2.000.000,00 динара ће 

се утрошити у 2013. години.  

  

 

7.2. ИЗВЕШТАЈ И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА 

И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 

 

Буџет општине Бачка Топола у 2012. години није остварио примања по основу задуживања. 

У 2012. години извршена је отплата 12 рата главнице у укупном износу од 7.556.122,55 динара од 

дугорочног кредита на основу Уговора о дугорочном задуживању општине Бачка Топола, 

закљученог са «Banka Intesa» а.д. Београд, дана 12.12.2007. године. Уговор гласи на износ од 

50.000.000,00 динара, рок отплате кредита је 10 година са grace периодом од 6 месеци, за исплату је 

остало још 60 рата. 

 

У 2012.  години Јавно предузеће за грађевинско земљиште је имало примања од 26.000.000,00 

динара на име поврата орочених средстава у Banci Intesa ad Београд. Средсва су орочавана по 31 

дана, каматне стопе су се кретале од 9,00% до 10,55% на годишњем нивоу. 
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8. И З В Е Ш Т А Ј 

 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

У 2012. ГОДИНИ 

 
8.1 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 

 1. Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину («Службени лист општине Бачка 

Топола», број 12/2011), у оквиру раздела 1- Опште јавне услуге, глава 1.2. Резерве буџета, функција 

111, економска класификација 499, на позицији 10 – Текућа буџетска резерва, предвиђен је износ од 

7.572.000,00 динара. 

Сходно члану 8. став 3. средства текуће буџетске резерве распоређују се на основу решења 

Председника општине.  

Решењем Председника општине од 21.02.2012. године, износ од 36.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 9 – Здравствена заштита, функција 760, економска класификација 424, позиција 

139 - Накнаде за рад лекарских комисија. 

Решењем Председника општине од 12.03.2012. године, износ од 45.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 9 – Здравствена заштита, функција 760, економска класификација 424, позиција 

139 - Накнаде за рад лекарских комисија. 

Решењем Председника општине од 23.03.2012. године, износ од 283.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 2 – Основно образовање, функција 912, економска класификација 

463, позиција 53 – Текуће поправке и одржавање. 

Решењем Председника општине од 30.03.2012. године, износ од 400.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 5 – Информисање, функција 830, економска класификација 423, 

позиција 107 – Услуге информисања јавности на основу уговора. 

Решењем Председника општине од 18.04.2012. године, износ од 300.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 4 – Култура и религија, глава 4.3. Дотације непрофитним 

институцијама и организацијама, функција 820, економска класификација 424, позиција 100 – 

Монографија и издавање књига. 

Решењем Председника општине од 19.04.2012. године, износ од 200.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 5 – Информисање, функција 830, економска класификација 423, 

позиција 107 – Услуге информисања јавности на основу уговора. 

Решењем Председника општине од 26.04.2012. године, износ од 150.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 1 – Опште јавне услуге, глава 1.4. – Посебне намене, функција 160, 

економска класификација 472, позиција 29-Избеглице-услуге по уговору. 

Решењем Председника општине од 04.05.2012. године, износ од 500.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 5 – Информисање, функција 830, економска класификација 423, 

позиција 107 – Услуге информисања јавности на основу уговора. 

Решењем Председника општине од 08.05.2012. године, износ од 45.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 9 – Здравствена заштита, функција 760, економска класификација 424, позиција 

139 - Накнаде за рад лекарских комисија. 

Решењем Председника општине од 14.05.2012. године, износ од 400.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 8 – Дечја заштита, глава 8.1. Предшколска установа „Бамби“, 

функција 911, економска класификација 416, позиција 122 – Награде, бонуси и остали посебни 

расходи. 

Решењем Председника општине од 30.05.2012. године, износ од 40.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 5 – Информисање, функција 830, економска класификација 423, позиција 107 – 

Услуге информисања јавности на основу уговора. 

Решењем Председника општине од 04.06.2012. године, износ од 44.795,00 динара распоређен 



Број 8. 27.06.2013. СТРАНА   264. OLDAL 2013.06.27. 8. szám 

 
 

 

 

је у оквиру раздела 9 – Здравствена заштита, функција 760, економска класификација 424, позиција 

139 - Накнаде за рад лекарских комисија. 

Решењем Председника општине од 23.06.2012. године, износ од 22.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 9 – Здравствена заштита, функција 760, економска класификација 424, позиција 

139 - Накнаде за рад лекарских комисија. 

Решењем Председника општине од 27.06.2012. године, износ од 102.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 1 – Опште јавне услуге, глава 1.1. – Органи локалне самоуправе, 

функција 111, економска класификација 463, позиција 7-Трошкови одржавања манифестација од 
општинског значаја. 

2. Одлуком о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2012. годину («Службени лист 

општине Бачка Топола», број 8/2012) од 26. јула 2012. године, на име текуће буџетске резерве 

предвиђен је износ од 11.806.626,00 динара (позиција 10). 

Решењем Председника општине од 29.08.2012. године, износ од 45.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 1 – Опште јавне услуге, глава 1.1. – Органи локалне самоуправе, функција 111, 

економска класификација 463, позиција 7-Трошкови одржавања манифестација од општинског 
значаја. 

Решењем Председника општине од 10.09.2012. године, износ од 47.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 1 – Опште јавне услуге, глава 1.1. – Органи локалне самоуправе, функција 111, 

економска класификација 463, позиција 7-Трошкови одржавања манифестација од општинског 
значаја. 

Решењем Председника општине од 20.09.2012. године, износ од 36.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 1 – Опште јавне услуге, глава 1.1. – Органи локалне самоуправе, функција 111, 

економска класификација 472, позиција 8-Награде органа локалне самоуправе. 

Решењем Председника општине од 27.09.2012. године, износ од 154.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 1 – Опште јавне услуге, глава 1.1. – Органи локалне самоуправе, 

функција 160, економска класификација 472, позиција 29-Избеглице- услуге по уговору. 

Решењем Председника општине од 08.10.2012. године, износ од 51.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 2 – Основно образовање, функција 912, економска класификација 463, позиција 

46 – Социјална давања запосленима. 

Решењем Председника општине од 15.10.2012. године, износ од 100.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 11 – Фондови и рачуни посебних намена, функција 360, економска 

класификација 481, позиција 193 – Посебан рачун за безбедност општине Бачка Топола. 

Решењем Председника општине од 05.11.2012. године, износ од 180.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 3 – Средње образовање, функција 920, економска класификација 463, 

позиција 61 – Награде, бонуси и остали посебни расходи. 

Решењем Председника општине од 06.11.2012. године, износ од 72.500,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 11 – Фондови и рачуни посебних намена, функција 490, економска 

класификација 481, позиција 195 – Посебан рачун за развој привреде и предузетничке 

активности. 

Решењем Председника општине од 19.11.2012. године, износ од 180.000,00 динара 

распоређен је у оквиру раздела 2 – Основно образовање, функција 912, економска класификација 

463, позиција 53 – Текуће поправке и одржавање. 

Решењем Председника општине од 22.11.2012. године, износ од 37.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 1 – Опште јавне услуге, глава 1.5. – Средства за рад туристичке организације 

општине Бачка Топола, функција 473, економска класификација 512, позиција 43-Машине и 

опрема. 

Решењем Председника општине од 26.11.2012. године, износ од 91.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 2 – Основно образовање, функција 912, економска класификација 463, позиција 

56 – Машине и опрема. 

Решењем Председника општине од 30.11.2012. године, износ од 30.000,00 динара распоређен 

је у оквиру раздела 2 – Основно образовање, функција 912, економска класификација 463, позиција 
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46 – Социјална давања запосленима. 

3. Одлуком о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2012. годину («Службени лист 

општине Бачка Топола», број 10/2012) од 20. децембра 2012. године, на име текуће буџетске резерве 

предвиђен је износ од 5.594.126,00 динара (позиција 10). 

Решењем Председника општине од 24.12.2012. године износ од 1.984.000,00 динара се 

распоређује са текуће буџетске резерве на следећи начин: 

- у оквиру Раздела 1 – Опште јавне услуге 

- Глава 1.1. – Органи локалне самоуправе, функција 111, 

- екон. клас. 416, позиција 3 – Награде и бонуси износ од 20.000,00 динара, 

- екон. клас. 472, позиција 8 – Награде органа локалне самоуправе износ од 7.000,00 

динара, 

- Глава 1.3. – општинска управа, функција 130, економска класификација 416, на позицију 

16 – Награде и бонуси, средства у износу од 304.000,00 динара, 

- у оквиру Раздела 2 – Основно образовање, функција 912 

- екон. клас. 423, на позицију 44 – Превоз ученика, средства у износу од 1.110.000,00 

динара, 

- екон. клас. 463, на позицију 53 – Текуће поправке и одржавање, средства у износу од 

215.000,00 динара, 

- у оквиру Раздела 4 – Култура и религија, функција 820, 

- Глава 4.1. Дом културе општине Бачка Топола, функција 111, екон. клас. 416, на 

позицију 77 – Награде и бонуси, средства у изосу од 5.000,00 динара, 

- Глава 4.2. Народна библиотека 

- екон. клас. 416, на позицију 91 – Награде и бонуси, средства у изосу од 17.000,00 

динара, 

- екон. клас. 423, на позицију 94 – Накнаде члановима управног одбора, средства у 

изосу од 9.000,00 динара, 

- у оквиру Раздела 5 – Информисање, функција 830, екон. клас. 423, на позицију 107 – 

Информисање јавности по уговору, средства у изосу од 200.000,00 динара, 

- У оквиру Раздела 8 – Дечја заштита, глава 8.2.- Средства за бригу о деци и породици, функција 

040, екон. клас. 472, на позицију 134 – Бесплатне ужине и уџбеници, средства у изосу од 

97.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

8.2 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

На основу члана 70.  Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) у Одлуци о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину 

планирана је и исказана као посебна апропријација: 

Стална резерва буџета ................................................................................................. 200.000,00 динара. 

У току 2012. године није дошло до коришћења тих средстава, јер нису постојале ванредне 

околности. 
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9. ИЗВЕШТАЈ 

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 
 
 

 
 

На основу члана 73. Закона о буџетском систему, у току фискалне 2012. године нису дате 

никакве гаранције. 
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10. ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

 

10.1. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ  НЕФИНАНСИЈСКИМ  ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Е
к
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н
о
м
с

к
а 
к
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о
зи
ц
и
ј

а ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
ИЗВРШЕНО 

У 2012. 
ГОДИНИ 

    РАЗДЕО 5 – ИНФОРМИСАЊЕ   

4511 105 
Текуће субвенције ЈИП «Бачка Топола» за програме 

информисања јавности 
12.800.000,00 

  
Глава 10.2. ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА 

 
4511 145 Трошкови функционисања 3.500.000,00 

4511 146 Уређење јаркова 4.600.000,00 

4511 147 Текуће одржавање путева-зимска служба 1.500.000,00 

  
Глава 10.3. ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
4511 159 Јавна расвета и ремонт 12.350.000,00 

4511 160 Реконструкција јавне расвете 1.650.000,00 

4511 161 Сигнализације и одржавање семафора 6.000.000,00 

    - хоризонтална сигнализација     2.500.000,00   

    - вертикална сигнализација        1.900.000,00   

    - одржавање семафора              1.600.000,00   

4511 162 Уређење банкина (атарских и локалних путева) 3.500.000,00 

4511 163 Одржавање путева 4.000.000,00 

4511 164 Одржавање ветрозаштитних појасева 0,00 

4511 165 Одржавање плаже 3.000.000,00 

    УКУПНО 4511 52.900.000,00 

 

 

10.2. ТЕКУЋИ  ТРАНСФЕРИ  ОСТАЛИМ  НИВОИМА  ВЛАСТИ 

 

Е
к
о
н

о
м

. 

к
л
ас

. 

П
о
зи

ц
и
ја

 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
ИЗВРШЕНО  

У 2012. ГОДИНИ 

  РАЗДЕО 1 – ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ:  

    Глава 1.1. - Органи локалне самоуправе:   

4631 7 
Трошкови одржавања манифестација од 

општинског значаја (4631) 
1.291.100,00 

    Глава 1.4. – Посебне намене:   

4631 28.1 
Средсва од виших нивоа власти на основу конкурса 

(Тop-expo) 
400.000,00 

    РАЗДЕО 2 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ:   

4631 45 Расходи за запослене - превоз 7.995.088,73 

4631 46 Социјална давања запосленима 80.022,00 

4631 47 
Награде, бонуси и остали посебни расходи 

(јубиларне награде и бонуси) 
1.848.397,00 

4631 48 Стални трошкови- енергијa 23.062.087,00 

4631 49 Стални трошкови - остало 3.249.000,00 
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4631 50 Трошкови путовања 1.264.000,00 

4631 51 Услуге по уговору 773.000,00 

4631 52 Специјализоване услуге 312.000,00 

4631 53 Текуће поправке и одржавање 2.736.673,00 

4631 54 Материјал 4.650.000,00 

4631 56 Машине и опрема 5.940.088,00 

4631 58 
Трансфери специјализованим васпитним 

установама 
357.816,00 

    РАЗДЕО 3.  СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ:   

4631 60 Превоз запослених - накнаде у натури 4.049.892,00 

4631 61 
Награде, бонуси и остали посебни расходи 

(јубиларне награде и бонуси) 
1.211.676,00 

4631 62 Трошкови енергије 7.705.809,00 

4631 63 Стални трошкови - остало 2.725.000,00 

4631 64 Трошкови путовања 470.000,00 

4631 65 Услуге по уговору 1.188.000,00 

4631 66 Специјализоване услуге 235.000,00 

4631 67 Текуће поправке и одржавање 1.580.000,00 

4631 68 Материјал 2.462.500,00 

4631 70 Машине и опрема 728.658,00 

    РАЗДЕО 4 – КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА   

  Глава 4.1. Дом културе општине Бачка Топола  

4631 83.1 

Средства од виших нивоа власти на основу 

конкурса за суфинансијрање пројекта "Шарена 

Војводина" 

100.000,00 

    РАЗДЕО 7 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:   

4631 112 Текући трансфери Центру за социјални рад (4631) 1.620.000,00 

  РАЗДЕО 8 - ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

    
Глава 8.1. Предшколска установа «Бамби» Бачка 
Топола: 

  

4631 129 
Трошкови регресирања боравка трећег и четвртог 

детета у предшколској устанви (4631) 
1.716.443,34 

4631 129.1 
Средства од виших нивоа власти за Припремни 

предшколски програм 
940.972,00 

    РАЗДЕО 9 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:   

4631 137 
Средства за вршење оснивачких права над здравст. 

установама (4631) 
10.000.000,00 

  
РАЗДЕО 10 - КОМУНАЛНа ПОРТОШЊА, 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОј 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

    Глава 10.1. – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:   

4631 140 
Трансфери месним заједницама за вршење 

поверених послова (4631) 
29.948.000,00 

    
Глава 10.3. ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
  

4631 165.1 

Средства од виших нивоа власти на основу 

конкурса за суфинансирање програма или мера 

активне политике запошљавања 

1.000.000,00 
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Глава 10.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ: 

  

4631 177.1 
Средства од виших нивоа власти на основу 

конкурса за уређење атарских путева 
8.500.000,00 

4631 179.1 

Средства од виших нивоа власти на основу 

конкурса за кориснике са службеном употребом 

језика и писама националних мањина  

360.000,00 

    УКУПНО 4631 130.501.222,07 

 
 

10.3. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
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. 
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и
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ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
ИЗВРШЕНО У 2011. 

ГОДИНИ 

    РАЗДЕО 4 – КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА   

    Глава 4.2. Народна библиотека   

4632 99.1 

Средства од ивших нивоа власи на основу конкурса 

за суфинансирање набавке књига јавне општинске 

библиотеке 

42.900,00 

    Глава 10.1. – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

4632 141 
Суфинансирање улагања у објекте општег значаја  

(4632) 
77.999.775,18 

    Глава 10.2. ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА   

    Капитални трансфери (4632)   

4632 143 

Програм реконструкције водоводног и 

канализационог система (опремање бунара 5а број 

8) 

15.000.000,00 

    
Глава 10.3. ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
  

    Капитални трансфери (4632)   

4632 148 
Изградња заобилазнице и откуп земљишта (источна 

и ужна) 
6.500.000,00 

4632 149 Електрификација индустријске зоне 13.614.000,00 

4632 151 Уређење грађевинског земљишта 1.500.000,00 

4632 152 Уређење јавних зелених површина и паркова 4.000.000,00 

4632 152.1 Опрема за дечја игралишта 2.800.000,00 

4632 153 Изградња кружног тока саобраћаја 36.000.000,00 

4632 156 Изградња бициклистичке стазе 4.000.000,00 

4632 157.1 Изградња трафо станице код Дома ученика 4.500.000,00 

4632 158 Израда пројектне документације 6.500.000,00 

    Глава 10.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ   

4632 177.2 

Средства од виших нивоа власти на основу 

конкурса за финансирање изградње и 

реконструкције водних објеката у јавној својини 

15.000.000,00 

4632 177.3 

Средства од виших нивоа власти на основу 

конкурса за реализацију пројекта атмосферске 

канализације 

6.000.000,00 

    РАЗДЕО 13 – НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ (4632)   

4632 201 Распоред самодоприноса - МЗ. Бајша 4.520.756,77 

4632 202 Распоред самодоприноса - МЗ. Бачки Соколац 787.286,86 

4632 203 Распоред самодоприноса - М.З. Горња Рогатица 735.114,22 
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4632 204 Распоред самодоприноса - М.З. Гунарош 1.979.123,61 

4632 205 Распоред самодоприноса - М.З. Карађорђево 935.051,68 

4632 206 Распоред самодоприноса - М.З. Мали Београд 1.045.673,06 

4632 207 Распоред самодоприноса - М.З. Ново Орахово 3.745.495,71 

4632 208 Распоред самодоприноса - М.З. Његошево 1.952.967,23 

4632 209 Распоред самодоприноса - М.З. Пачир 7.430.971,00 

4632 210 Распоред самодоприноса - М.З. Стара Моравица 13.347.383,62 

4632 211 Распоред самодоприноса - М.З. Криваја 1.313.834,73 

4632 212 Распоред самодоприноса - М.З. Панонија 2.559.643,00 

4632 213 Распоред самодоприноса - М.З. Победа 1.558.136,10 

4632 214 Распоред самодоприноса - М.З. Томиславци 1.138.706,22 

4632 215 Распоред самодоприноса - М.З. Бачка Топола 48.778.755,00 

    УКУПНО 4632 285.285.573,99 
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11.  Н А П О М Е Н Е 

О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА 

И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ  ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ  

 

 

 

Зграде и грађевински објекти исказани су у набавној вредности на почетку године у износу 

од 621.498 хиљада динара. Током године није дошло до повећања набавне вредности ,те на дан 

31.12.2012. године је износила 621.498 хиљада динара. 

Исправка вредности на почетку године износи 436.714 хиљаде динара, а амортизација 7.680 

хиљада динара, тако да исправка вредности укупно износи 444.394 хињаде динара. 

Опрема ја на почетку године износила 42.863 хиљада динара. Током године извршена је 

набавка опреме у износу од 6.135 хиљада динара, која се односи на путничка возила,  клима уређаје, 

пројектор,  рачунарску и комуникациону опрему. Расход опреме износи 1.389 хиљаде динара, тако 

да је укупна набавна вредност  износила 50.387 хиљаде динара. 

Исправка вредности на почетку године износила је 31.131 хиљаде динара, која је увећана за 

амортизацију у износу од 4.185 хиљаде динара и исправку расхода у износу од 1.403 хиљада динара. 

Укупна исправка износи 36.719 хиљаде динара.   

Природна имовина се односи на земљишта чија вредснот на почетку и на крају године износи 

128.857 хиљада динара. 

Нефинансијска имовина у припреми на почетку године износила је 304.381 хиљада динара, 

која се односи на изградњу Дома ученика у Бачкој Тополи, на изградњу и реконструкцију локалних 

путева, канализације атмосферских падавина, као и на земљишта у припреми. Током године почетно 

стање се повећало за износ од 42.340 хиљада динара, које се односи на II и III фазу Дома ученика, за 

изградњу водовада у Бајши, за изградњу споменика светог тројства,  за изградњу куглане и за 

пројекат спортске хале.  

Набавна вредност на крају године је износила 346.721 хиљаде динара. 

Нематеријална имовина на почетку године је износила 7.147 хиљаде динара. Током године 

извршена је  набавка Windows операционих система, Office пакета и aнтивирусног програма у износу 

од 681  хиљаде динара. На крају године нематеријална имовина  је износила 7.827 хиљаде динара.  

Исправка вредности  на почетку године је износила 4.435 хиљада динара, која је током 

године увећана за износ од 1.457 хиљада динара, те је на крају године износила 5.892 хиљаде динара. 

Залихе ситног инвентара на дан 31.12.2012. године износиле су 1.362 хиљаде динара. 
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И З В Е Ш Т А Ј 

О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

 Буџетска потрошња општине у 2012. години била је регулисана следећим законским 

прописима:  

- Законом о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011 и 93/2012) 

- Законом о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007), 

- Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/2006, 47/2011 

и 93/2012), 

- Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину («Службени гласник РС», број 101/2011 

и 93/2012),  

- Законом о јавном дугу («Службени гласник РС», број 61/2005,107/2009 и 78/2011), 

- Ревидираним меморандумом о буџету и економској политици за 2011. годину са 

пројекцијама за 2012. и 2013. годину („Службени гласник РС“, бр102/2010), 

- Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину («Службени лист општине Бачка 

Топола», број 12/2011, 8/2012 и 10/2012). 

 

 

 Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину, која је донета на седници 

Скупштине општине дана 15. децембра 2011. године, оквир буџетске потрошње утврђен је у износу 

од 814.000.000,00 динара. Ова Одлука је у току 2012. године измењена и допуњена Одлуком о 

ребалансу  буџета општине Бачка Топола,  усвојеном на седници Скупштине општине Бачка Топола 

одржаноj 26. јула 2012. године, када је оквир  буџетске потрошње  повећан на износ од 

951.000.000,00 динара. Овај оквир је модификован на износ од 951.957.536,00 динара Одлуком о 

ребалансу буџета усвојеном  на седници Скупштине општине дана 20. децембра 2012. године.  

Коначан оквир буџетске потрошње у износу од 951.957.536,00 динара, планиран је  из следећих 

извора: 

- из текућих прихода и примања буџета у 2012. години 848.388.000,00 

- из донација од осталих нивоа власти 39.545.536,00 

- из пренетих неутрошених средстава из ранијих година 64.024.000,00 

 

 Извршење Одлуке о буџету за 2012. годину приказаћемо кроз анализу прихода и расхода.  
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I   Остварење прихода буџета у 2012. години 
 

У периоду од 01.01. до 31.12. 2012. године  текући приходи и примања буџета остварени су у 

укупном износу од  898.792.418,95 динара, што незнатно надмашује Одлуком планиран ниво (индекс 

101,22%). Повећање текућих прихода и примања у односу на 2011. годину износи 23,29%. Уколико 

приходе у 2012. години коригујемо са индексом потрошачких цена у Републици Србији (112,2%), 

њихов износ бележи реалан раст од 11,09%.  

Укључујући и пренета средства из ранијих година у износу од 64.023.960,11 динара, буџет 

општине је у 2012. години располагао укупно са 962.816.379,06 динара, што је за 11,2% већи у 

односу на расположива средства буџета у претходној години. 

 У наредној табели приказан је упоредни преглед остварених прихода у 2011. и 2012. години 

по основним категоријама.   

  

ВРСТЕ ПРИХОДА 
ОСТВАРЕЊЕ 

У 2011. години 

ОСТВАРЕЊЕ 

У 2012. години 

Индекс у 
односу на 

2011. год. 

Струк-
тура 

ост-
варења 

I Изворни јавни приходи     

1 Порез на имовину 42.385.616,29 42.368.502,21 99,96 4,71 

2 Локaлне таксе 20.971.184,81 21.603.394,91 103,01 2,40 

3 Накнаде 11.004.440,84 9.059.440,70 82,33 1,01 

4 

Приходи од камата на средства 

буджета јединице локалне самоуправе 15.323.462,13 9.369.003,96 61,14 1,04 

5 Приходи по основу донација 0,00 0,00 - 0,00 

6 Приходи по основу самодоприноса 84.774.206,94 92.330.452,29 108,91 10,27 

7 Остали приходи 4.738.201,27 3.679.870,96 77,66 0,41 

  Свега I: 179.197.112,28 178.410.665,03 99,56 19,85 

II Приходи од осталих нивоа власти     

1 Уступљени приходи         

1.1 Порези 295.815.535,02 433.342.327,29 146,49 48,21 

1.2 Накнаде 8.118.475,80 7.029.963,46 86,59 0,78 

  Свега 1: 303.934.010,82 440.372.290,75 144,89 49,00 

2. Трасферна средства       0,00 

2.1 Ненаменски трансфери 106.997.133,00 143.914.140,00 134,50 16,01 

2.2 Наменски трансфери 34.617.416,81 44.151.422,34 127,54 4,91 

  Свега 2: 141.614.549,81 188.065.562,34 132,80 20,92 

  Свега II: 445.548.560,63 628.437.853,09 141,05 69,92 

III Остали приходи     

1 

Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредне земњиште 102.840.700,94 90.473.632,35 87,97 10,07 

2 

Приходи од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје 1.365.099,00 1.230.270,00 90,12 0,14 

3 

Приходи од продаје домаћих акција и 

осталих  капитала (приватизација) 0,00 0,00 - 0,00 

4 Мешовити приходи 47.856,92 239.998,48 501,49 0,03 

  Свега III: 104.253.656,86 91.943.900,83 88,19 10,23 

  

Укупни текући приходи и примања 

(I+II+III) 728.999.329,77 898.792.418,95 123,29 100,00 
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Илустрација 1 - Структура укупно остварених текућих прихода и примања у 2012. 

години 

 

Анализом података из претходне табеле може се уочити да су изворни јавни приходи 

остварени на нивоу претходне године, а  код прихода од осталих нивоа власти је забележен пораст 

од 41,05%, а  код осталих прихода пад од 11,81%.   

Остваривање прихода буџета општине у 2012. години било је детерминисано низом 

законских промена у области пореске политике, од којих је најзначајнији Закон о изменама и 

допунама закона о финансирању локалне самоуправе,  који је у примени од 1. октобра 2012. године. 

По изменама поменутог закона укинут је одређен број локалних комуналних такси, а за остале таксе 

су  прописани највиши износи. Другим законским прописима су укинуте односно значајно смањене 

уступљене накнаде. 

У динамици остваривања буџетских прихода у 2012. години уочава се значајно повећање 

прилива буџетских средстава у мају месецу, што се објашњава остварењем значајних средстава, као 

наменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине. У четвртом кварталу забележено је благо 

повећање прилива буџетских прихода и примања.  

 Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини су у највећем 

делу реализована у октобру и децембру  2012. године, и из тог разлога прилив средстава у тим 

месецима знатно је повећан у односу на остале месеце. Ове тенденције кретања илустроване су 

следећим графичким приказом месечне динамике остваривања буџетских прхихода и примања: 
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Илустрација 2- Графички приказ месечне динамике остваривања буџетских прихода у 

2012. години 

 

 

 

Рекапитулација по кварталима: 

 -у хиљадама динара- 

Период 

Изворни и 

уступљени 
приходи Само-

допринос 

Наменски 

трасфери 
од других 
нивоа 

власти 

Ненаменск

и трасфери 
од других 
нивоа 

власти 

Средства 

остварена од 

давања у 

закуп 
пољопривред

не земњиште 

Приходи 
од 

камата 

Остали 

приходи 
Укупно 

Износ 

Струк-

тура 

I 

квартал 112.673 21,79 22.379 2.562 35.978 3.010 1.972 279 178.853 

II 

квартал 132.212 25,57 22.653 32.344 35.978 286 1.424 389 225.286 

III 

квартал 136.587 26,41 23.093 2.781 35.979 4.372 1.823 410 205.045 

IV 

квартал 135.612 26,23 24.205 6.464 35.979 82.806 4.150 392 289.608 

СВЕГА 517.084 100,00 92.330 44.151 143.914 90.474 9.369 1.470 898.792 

 

 

 

 

 

1. Изворни јавни приходи 
Изворни јавни приходи, као прва основна врста прихода, учествују са 19,85% у укупно 

оствареним текућим приходима у 2012. години. Анализом ових прихода може се уочити да су порези 

на имовину и локалне таксе на нивоу претходне године  (индекс 99,96% односнос 103,01%). 

Забележен је благ пораст самодоприноса (индекс 108,91), као и значајан пад прихода од накнаде 

(индекс 82,33%),  осталих прихода (индекс 77,66%) и  прихода од камата (индекс 61,14%) у однсоу 

на претходну годину. 
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Структура остварених укупних изворних јавних прихода може се видети на следећем 

дијаграму. 

 
 

Илустрација 3 – Структура остварених изворних јавних прихода 

 

 

Порез на имовину 

Порез на имовину је остварен у износу од 42.368.502,21 динара  у 2012. години, према 

следећој структури: 

- Порез на имовину од физичких лица 15.588.754,40 

- Порез на имовину од правних лица 18.871.685,09 

- Порез на земљиште 7.908.062,72 

Овај приход чини 4,71% укупно остварених текућих прихода и примања у 2012. години, и 

остварен је на нивоу претходне године (индекс 99,96%). У оквиру пореза на имовину забележен је 

пораст у односу на претходну годину код пореза на имовину од физичких лица (индекс 117,55%) и 

код пореза на имовину правних лица (индекс 108,93%), док код пореза на земљиште забележен је 

значајан пад (индекс 67%). 

 

Локалне таксе 

Локалне таксе су остварене у укупном износу од 21.603.394,91 динара, према следећој 

структури: 

- Локалне комуналне таксе 20.572.574,91  

- Администраивне таксе 163.340,00 

- Боравишна такса 867.480,00 

 

Административне таксе су остварене испод планираног износа, али у већем обиму у односу 

на остварени износ у 2011. години (индекс 116,54%). 

 Остварење  боравишне таксе је за 10% мање од остварених средстава у претходној години.  
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У 2012. години локалне комуналне таксе су остварене на нивоу планом предвиђеног износа и 

прибижно су на истом нивоу као и претходне године (индекс 103,53). 

Измене и допуне Закона о финансирању локалне самоуправе, које су у примени од 1. октобра 

2012. године, значајно су утицале на висину остварења локалних комуналних такси, уведених у 

општини Бачка Топола. Укинута је:  

- комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима, 

- комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије и  

- комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води. 

 Комунална такса за коришћење рекламних паноа и комунална такса за истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини су 

спојене, а предузетници и мала правна лица су ослобођена од плаћања те таксе. Предузетници и мала 

правна лица су ослобођена и од плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору (фирмарине). 

Утврђен је највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације 

возила. 

 Као и претходних година, највећи део остварених прихода од локалних комуналних такси 

односи се на комуналну таксу за држање моторних возила, која је упркос законским променама, 

остварена на вишем нивоу у односу на претходну годину (индекс 115,80%). По обиму остварења на 

другом месту се налази комунална такса за истицање  фирме на пословном простору, која услед 

законских промена бележени пад од 9,7%.  

 Структура прихода од локалних комуналних такси је следећа:  

 

Ред 

бр. 
Врста таксе 

Остварено у 

2011. год. 

План за       

2012. год 

Остварено у 

2012. год. 

Струк-

тура 

оствар. 

у 2012. 

Индекс у 

односу 

на 2011.  

Индекс 

у 

односу 

на план 

1 

Комунална такса за 

приређивање музичког 

програма у угоститељским 

објектима 

27.900,00 16.000,00 18.250,00 0,09 65,41 114,06 

2 
Комунална такса за 

коришћење рекламних паноа 
501.485,18 400.000,00 350.562,66 1,70 69,90 87,64 

3 

Комунална такса за држање 

моторних друмских и 

прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и 

машина 

11.072.751,00 12.500.000,00 12.821.989,00 62,33 115,80 102,58 

  
Општинске комуналне 

таксе: (4+5+6) 
11.710,00 14.000,00 2.750,00 0,01 23,48 19,64 

4 

Комунална такса за држање 

средстава за игру (забавне 

игре) 

9.230,00 - 0,00 0,00 0,00 - 

5 

Комунална такса за 

коришћење витрина ради 

излагања робе ван пословне 

просторије 

2.480,00 - 2.750,00 0,01 110,89 - 

6 

Комунална такса за држање 

ресторана и других 

угоститељских и забавних 

објеката на води 

0,00 - 0,00 0,00 - - 
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Комунална такса на фирму: 
(7+8) 

7.527.441,63 6.500.000,00 6.796.272,50 33,04 90,29 104,56 

7 
Комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору 
7.490.875,25 - 6.776.832,50 32,94 90,47 - 

8 

Комунална такса за истицање 

и исписивање фирме ван 

пословног простора на 

објектима и просторима који 

припадају општини (коловози, 

тротоари, зелене површине, 

бандере итд.) 

36.566,38 - 19.440,00 0,09 53,16 - 

  

Накнада за коришћење 

простора и грађевинског 
земљишта (9+10+11+12) 

730.457,00 850.000,00 582.750,75 2,83 79,78 68,56 

9 

Комунална такса за 

коришћење простора на 

јавним површинама или 

испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и 

других публикација, 

производа старих и 

уметничких заната и домаће 

радиности 

650.421,00 - 577.708,00 2,81 88,82 - 

10 

Комунална такса за 

коришћење простора за 

паркирање друмских 

моторних и прикључних 

возила на уређеним и 

обележеним местима 

- - - - - - 

11 

Комунална такса за заузеће 

јавне површине грађевинским 

материјалом 

80.036,00 - 5.042,75 0,02 6,30 - 

12 

Комунална такса за 

коришћење обале у пословне 

и било које друге сврхе 

0,00 - 0,00 0,00 - - 

  УКУПНО: 19.871.744,81 20.280.000,00 20.572.574,91 100,00 103,53 101,44 

  

1.3. Накнаде 

 Приходи од накнада остварени су у укупном износу од 9.059.440,70 динара и односе се на: 

- Накнаду за заштиту и унапређење животне средине 214.336,00 

- Накнаду за коришћење грађевинског земљишта 5.109.905,91 

- Накнаду за уређивање грађевинског земљишта 3.735.198,79 
    

 Одлуком о буџету за 2012. годину приходи од накнада планирани су у износу од 

9.565.000,000 динара. Остварење ових прихода је за 5,3% мање од планираних средстава, а за 17,7% 

мање од остварених средстава у 2011. години. 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена на знатно нижем нивоу у 

односу на претходну годину ( индекс 22,9%), док  је накнада за коришћење грађевиснког земљишта 

на нивоу претходне године. 

Код накнаде за уређивање грађевинског земљишта је забележен пад у односу на претходну 

годину (индекс 74,27%).  
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1.4. Приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе 

 У току 2011. године приходи на име камата на депонована средства остварени су у укупном 

износу од 9.059.440,70 динара, који су на знатно нижем нивоу него у 2011. години (индекс 59,12%). 

 Спецификација остварених прихода од камата по банкама је следећа: 

- АИК БАНКА 5.578.545,60 

- АГРОБАНКА 1.029.084,99 

- НОВА АГРОБАНКА 624.012,97 

- НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – Управа за трезор 2.137.360,40 

 

 

1.5. Приходи по основу донација  

У 2012. години нису остварене донације од међународних организација преко рачуна буџета. 

 

1.6. Приходи по основу самодоприноса 

 Средства од самодоприноса, која на основу Закона о финансирању локалне самоуправе од 

почетка 2007. године представљају изворне јавне приходе локалне самоуправе, планирана су за 2012. 

годину на основу финансијских планова месних заједница  у укупном износу од 92.000.000,00 

динара, a остварено је 92.330.452,29 динара, што је  за 8,91% више у односу на претходну годину. 

 Детаљан преглед планираних и остварених средстава од самодоприноса по појединим месним 

заједницама дат је у табеларном делу плана расхода у оквиру раздела 13.  

 

1.7. Остали приходи 

 Остали приходи, у оквиру изворних јавних прихода, остварени су у укупном изнсу од 

3.679.870,96 динара. Ови приходи односе се на следеће: 

- Приходи од давања у закуп објеката 0,00 

- Приходи општинских органа управе 3.668.776,00 

- Остали приходи у корист нивоа општине 11.094,96 

Приходи  општинских органа управе бележе пад од 8,7%, а остали приходи у корист нивоа 

општине су остварени у занемарљивој мери. 

Ова средства се односе на приходе који својом делатношћу остваре органи и организације 

Општине. 

 

 

 

2. Приходи од осталих нивоа власти 

Следећа основна врста прихода су приходи од осталих нивоа власти, која чине 69,92% од 

укупно остварених текућих прихода и примања у 2012. години. Приходе од осталих ниова власти 

можемо поделити на две основне категорије: 

- Уступљени приходи 

- Трансферна средства 

 Структура остварених укупних прихода од осталих нивоа власти може се видети на следећем 

дијаграму: 
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Илустрација 4 – Структура прихода од осталих ниова власти 

 

Структура остварених прихода од осталих нивоа власти је слична као у претходној години: у 

структури највеће учешће имају порези, њих прате са значајним заостатком ненаменски и наменски 

трансфери. 
 

2.1. Уступљени приходи 

2.1.1. Порези 
 

Уступљени порези, као најзначајнија категорија буџетских прихода, остварени су у укупном 

износу од 433.342.327,29 динара и чине 48,21 % од укупно остварених прихода у 2012. години. 

Структура је следећа: 

- Порез на зараде 353.985.703,99 

- Порез на приходе од самосталне делатности 16.248.800,47 

- Порез на приходе од имовине 10.202.369,09 

- Порез на друге приходе 26.198.135,94 

- Порез на наслеђе и поклоне 2.268.815,24 

- Порез на капиталне трансакције 24.438.502,56 

- Порез на акције на име и уделе 0,00 

Укупно гледано, уступљени порези су остварени на знатно вишем нивоу у односу на 2011. 

годину (индекс 146,49%).  Највећи раст у односу на претходну годину се остварује у оквиру пореза 

на зараде (индекс 164,95%) захваљујући повећању учешћа општина у порезу на зараде са 40% на 

80%, почев од 1. октобра 2011. године. Порез на приходе од самосталне делатности бележи раст од 

25,8% у односу на претходну годину. 

 Остали уступљени порези бележе пад у односу на претходну годину ( порез на приходе од 

имовине 6,2%, порез на друге приходе 6,2%, порез на наслеђе и поклоне  36,05 %, пореза на 

капиталне трансакције  5,7%) , а у оквиру пореза на акције на име и уделе није било остварења у 

2012. години. 

Реалнију слику о кретању појединих врста уступљених пореза добијамо упоређењем 

остварења пореских прихода у периоду од 2009. до 2012. године. 
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Илустрација 5 - Годишња динамика остварења појединих врста пореза 

 

2.1.2.Накнаде 

 

Приходи од накнада, у оквиру уступљених прихода, остварени су у укупном износу од 

7.029.963,46 динара и односе се на следеће: 

- Годишња накнада за друмска моторна возила 5.107.348,00 

- Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 134.456,00 

- Накнада за загађивање животне средине 1.714.784,00 

- Накнада за коришћење минералних сировина 73.375,46 

Законским променама од октобра 2012. годние укинута је годишња накнада за друмска 

моторна возила и део накнаде за загађивање животне средине који се односи на возила на моторни 

погон. 

Одлуком о буџету за 2012. годину предвиђено је у укупном износу од 7.560.000,00 динара за 

поменуте накнаде. Остварење ових прихода ја за 7 % мање од планираних средстава, а за 13,4 % 

мање од остварених средстава у претходној години. 

Код свих накнада забележен је пад у односу на претходну годину (годишња накнада за 

друмска моторна возила 1,3%, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 75%,  накнада 

за загађивање животне средине 24,4% и накнада  за коришћење минералних сировина 46,4%). 

 

2.2. Трансферна средства 

2.2.1. Ненаменски трансфери 

 

 Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину («Службени гласник РС», број 101/2011) 

трансферна средства за општину Бачка Топола утврђена су у износу од 143.914.135,00 динара, која 

су општини дозначена у једнаким месечним ратама у износу од 11.992.845,00 динара на уплатни 

рачун  
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733158 – Ненаменски трансфери од АП Војводине.  

 2.2.2. Наменски трансфери 

 

Наменски трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 44.151.422,34 динара у 

следећим износима:  

- Текући наменски трансфери од АП Војводине 19.591.002,34 

- Капитални наменски трансфери од АП Војводине 24.560.420,00 

 

Текући наменскии трансфери из буџета АП Војводине односе се на следеће: 

 - за регресирање боравка 3. и 4. детета у предшколској установи 1.716.443,34 

 - за припремни предшколски програм  940.972,00 

 - за трошкове превоза ученика средњих школа  и студената 3.458.794,00  

 - за суфинансирање  јавних радова  1.000.000,00 

 - за побољшање доступности услуга општинске управе 344.932,00 

 - за уређење атарских путева  8.500.000,00 

- за организовање сајма TOP-EXPO 400.000,00 

 - за израду и постављање табли на језицима националних мањина 360.000,00 

 - за пројекат „Шарена Војводина“ 100.000,00 

 - за наступ на сајму Investexpo 97.536,00 

 - за пројекат „Sistem 48“ 230.000,00 

 - за ангажовање пољочуварске службе  2.443.000,00 

 У току 2012. године из буџета општине враћена су буџету Аутономне Покрајине неутрошена 

средства у износу од 675,00 динара, што смањује укупан износ остварених текућих наменских 

трансфера од АП Војводине. 

 Трансфери из буџета АП Војводине за регресирање боравка трећег и четвртог детета у 

предшколској установи, дозначени су у корист буџета општине на основу Решења Покрајинског 

секретаријата за социјалну политику и демографију, и као наменска средства усмерена су у корист 

Предшколске установе „Бамби“ Бачка Топола. 

На основу Решења Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 

зајединце, дозначена су средства за припремни предшколски програм буџету општине на уплатни 

рачун 733156, која су прослеђена Предшколској установи „Бамби“. 

 Трансфери из буџета АП Војводине за регресирање трошкова превоза ученика путника 

средњих школа и трошкова превоза судената, дозначени су у корист буџета општине на основу 

Решења Покрајинског секретаријата за образовање и културу и као наменска средства усмерена су у 

корист Посебног рачуна за школовање младих талената. 

 Средства за суфинансирање  јавних радова су додељена на основу  Споразума о утврђивању 

међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 

између Покрајинског  секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и Општине Бачка 

Топола, а усмерена су за Јавно предузеће за грађевинско земљиште. 

 Средства за побољшање доступности услуга општинске управе су дозначена буџету општине 

на основу решења Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, и 

распоређена су на одговарајуће позиције у оквиру оптинске управе. 

 Средства за уређење атарских путева су дозначена буџету општине на основу решења 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и као наменска средства 

усмеравају се крајњим корисницима буџетских средстава: 

- износ од 2.000.000,00 динара месној заједници Ново Орахово, 

- износ од 2.500.000,00 динара месној заједници Томиславци, 

- износ од 2.000.000,00 динара месној заједници Бачки Соколац, 

- износ од 2.000.000,00 динара месној заједници Карађорђево. 
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Средства за организовање регионалног сајма TOP-EXPO су дозначена буџету општине на 

основу решења Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равнопарност полова, а 

усмерена су у корист Општинске уније Бачка Топола за организовање сајамске манифестације TOP-

EXPO. 

 Средства за израду и постављање табли на језицима националних мањина дозначена су 

буџету општине на основу уговора закљученог између Покрајинског секретаријата за образовање, 

управу и националне заједнице, Општине Бачка Топола и месних заједница Стара Моравица, Бајша, 

Пачир и Криваја. Према одредбама уговора ова средства су у потпуности усмерена у корист 

наведених  месних заједница.  

 Средства за пројекат „Шарена Војводина“ дозначена су буџету општине на основу уговора 

закљученог између Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и Дома културе 

општине Бачка Топола. Средства су у потпуности усмерена у корист Дома културе. 

 Средства за финансирање наступа на сајму Investexpo дозначена су буџету општине на основу 

уговора закљученог између Покрајинског секретаријата  за међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу и Општине Бачка Топола, и користило се за покривање трошкова учешћа на сајму. 

 Средства за пројекат „Sistem 48“ дозначена су буџету општине на основу решења 

Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Ова средства се 

преносе у наредну годину и усмериће се за исте намене. 

 Средства за ангажовање пољочуварске службе дозначена су буџету општине на основу 

решења Покрaјинског секретaријaта  зa пољопривреду, водопривреду и шумарство, и  ова средства 

се преносе у наредну годину и усмериће се за исте намене. 
 

На име капиталних наменских трансфера из буџета АП Војводине остварена су средства 
у укупном износу од 24.560.420.000,00 динара. 

• Средства  у износу од 499.900,00 динара дозначена су буџету општине на основу решења 

Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за побољшање 

доступности услуга општинске управе грађанима у руралним насељима. 

• Средства у износу од 15.000.000,00 динара дозначена су буџету општине на основу решења 

Покрaјинског секретaријaта  зa пољопривреду, водопривреду и шумарство за финансирање 

изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, и као наменска средства 

усмеравају се крајњим корисницима буџетских средстава: 

- износ од 3.000.000,00 динара месној заједници Бачки Соколац, 

- износ од 4.000.000,00 динара месној заједници Карађорђево, 

- износ од 6.000.000,00 динара месној заједници Ново Орахово, 

- износ од 2.000.000,00 динара месној заједници Стара Моравица. 

• Средства у износу од 6.000.000,00 динара дозначена су буџету општине на основу решења 

Покрaјинског секретaријaта  зa пољопривреду, водопривреду и шумарство за финансирање 

изградње и реконструкције канализације атмосферских вода, и као наменска средства 

усмеравају се крајњим корисницима буџетских средстава: 

- износ од 2.000.000,00 динара месној заједници Бачки Соколац, 

- износ од 2.000.000,00 динара месној заједници Томиславци, 

- износ од 2.000.000,00 динара месној заједници Ново Орахово. 

• Средства у износу од 42.900,00 динара дозначена су буџету општине на основу решења 

Покрaјинског секретaријaта  зa културу за суфинансирање набавке књига општинске 

библиотеке, и као наменска средства усмерена Народној Библиотеци. 

• Средства за пројекат „Sistem 48“  у износу од 1.130.460,00 динара дозначена су буџету 

општине на основу решења Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу. Ова средства се преносе у наредну годину, а усмериће се за исте 

намене. 

• Средства  у износу од 1.000.000,00 динара дозначена су буџету општине на основу решења 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање 
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•  израде пројектне документације за одвођење и пречишшћавање фекалних отпадних вода. 

Ова средства се преносе у наредну годину и усмериће се за исте намене. 

• Средства  у износу од 900.000,00 динара дозначена су буџету општине на основу решења 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање 

израде Главног пројекта за део секундарне канализационе мреже у Старој Моравици. Ова 

средства се преносе у наредну годину и усмериће се за исте намене. 

 

 У току 2012. године из буџета општине враћена су буџету Аутономне Покрајине Војводине 

неутрошена средства у износу од 12.840,00 динара, што смањује укупан износ остварених 

капиталних наменских трансфера од АП Војводине. 

 

 
3. Остали приходи 

 Следећа основна врста прихода су остали приходи, који чине 10,23 % од укупно остварених 

текућих прихода. 

 

3.1. Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 

 У 2010. години потписани су уговори о давању у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини Бачка Топола, на укупној површини од 12280,3954 ха на период од 3 

године. Од средстава остварених од закупнине  40%  представља приход буџета општине, и 

наменски се користе за реализацију годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта. 

 У 2012. години остварена су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу 

од 90.473.632,35 динара. Пошто ова средства нису у потпуности утрошена до краја 2012. године, 

преносе се у наредну годину, а усмераваће се за исте намене односно, у складу са Програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на који сагласност даје Министарство 

пољопривреде, водопривреде и шумарства.  

 

3.2. Приходи од новчаних казни за саобраћајне и друге прекршаје 

На основу члана 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник РС», 

број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), средства од новчаних казни за саобраћајни прекршај у висини од 

30% припадају буџету општине на чијој територији је прекршај учињен. У 2012. годнин у буџету 

општине ова средства су остварена у износу од 1.227.270,00 динара и усмерена су највећим делом за 

поправљање саобраћајне инфраструктуре (сигнализације и одржавање семафора), као и за техничко 

опремање јединица саобраћајне полиције. 

 

 

3.3. Мешовити приходи 

Мешовити приходи остварени су у укупном износу од 239.998,48 динара. Ови приходи 

односе се на следеће: 

- Порез на приходе од осигурања лица 238.159,59 

- Порез на фонд зарада 629,36 

- Накнада од емисије SO2, NO2 прашкастих материја и одложеног отпада 1.209,53 

  

 Детаљна структура остварених прихода у 2012. години у односу на планиране приходе 

приказана је у табеларном прегледу 1. – Приходи и примања буџета, који чини саставни део овог 

извештаја . 
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II  Извршење расхода буџета у 2012. години 
 

 Извршени расходи и издаци буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године износе 

847.440.406,51 динара, што представља 89,02% расхода предвиђених Одлуком о буџету. Извршени 

расходи детаљно су приказани у табеларном делу овог извештаја по основним наменама и по 

корисницима и ближим наменама. 

 Табеларни прегледи извршених расхода представљају саставни део овог извештаја. 

 Структура извршених расхода буџета у 2012. години за обављање појединих функција  

приказана је у следећем табеларном прегледу и илустрована дијаграмом: 
 

Функц. 

клас. 
ОПИС 

ПЛАНИРАНИ 

РАСХОДИ ЗА 

2012. ГОДИНУ 

ИЗВРШЕНО У 

2012. ГОДИНИ 

ИНДЕКС 

У 

ОДНОСУ 

НА ПЛАН 

СТРУК--

ТУРА 

ИЗВР-

ШЕЊА У 

% 

000 Социјална заштита 24.357.000,00 23.752.519,80 97,52 2,80 

100 Опште јавне услуге 167.526.494,00 156.973.575,60 93,70 18,52 

200 Одбрана 1.000.000,00 750.000,00 75,00 0,09 

300 Јавни ред и мир 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,15 

400 Економски послови 147.396.500,00 72.704.178,01 49,33 8,58 

500 Заштита животне средине 85.100.000,00 83.099.265,40 97,65 9,81 

600 Стамбени развој и развој 

заједнице 284.654.670,00 277.843.115,88 97,61 32,79 

700 Здравство 11.700.000,00 11.517.566,00 98,44 1,36 

800 Рекреација, култура и вере 60.154.900,00 58.395.034,01 97,07 6,89 

900 Образовање 168.817.972,00 161.155.151,81 95,46 19,02 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 951.957.536,00 847.440.406,51 89,02 100 

 
 

 

Илустрација 6 - Структура извршених расхода и издатака у 2012. години 
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1. Социјална заштита 

 У оквиру функције 000- Социјална заштита, исказани су следећи расходи: 

- Функција 020 – Донације за дневни боравак старих и одраслих лица  

 (поз.116)  1.000.000,00 

- Функција 040 – Средства за бригу о деци и породици (Глава 8.2.) 8.054.305,40 

- Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву: 

  - Накнаде за социјалну заштиту из буџета (поз.115) 7.962.556,32 

  - Дотације непрофитним организацијама (поз. 117) 4.965.054,08 

- Функција 090 – Остале намене:  

  - Центар за социјални рад (поз.112, 113, 114) 1.770.604,00 

  Свега функција 000: 23.752.519,80 

  

 Средства билансирана на позицији 116. дозначена су Општинској организацији Црвеног 

крста за спровођење пројекта «Стварање предуслова за формирање дневног боравка по стандардима 

и покретање нове услуге: помоћ у кући у општини Бачка Топола».  

 Од расхода исказаних на позицији 117. износ од 1.600.000,00 динара се односи на 

функционисање народних кухиња, а износ од 1.225.000,00 динара је дозначен за рад Општинске 

организације Црвеног Крста. За дотацију непрофитне организације „Bethesda” у Бачкој Тополи 

издвојена су средства у износу од 1.680.000,00 динара. У оквиру позиције 117. су финансиране и 

следеће  непрофитне организације: Центар за социјални рад са износом од 200.054,08 динара, Савез 

глувих и наглувих, Суботица са износом од 50.000,00 динара,Међуопштинска организација слепих и 

слабивидих, Суботица са износом од 50.000,00 динара, „Оtthon”, Стара Моравица са износом од 

50.000,00 динара, Удружење оболелих од мултиплексклерозе са износом од 60.000,00 динара и 

Удружење грађана „ Ирис“ са износом од 50.000,00 динара. 

  

 

2. Опште јавне услуге 

 У оквиру функције 100-Опште јавне услуге исказани су следећи расходи: 

- Функција 111 – Органи локалне самоуправе (Глава 1.1.) 36.385.870,31 

- Функција 130 – Општинска управа (Глава 1.3.) 93.553.936,10 

- Функција 150  – Трошкови функционисања ЈП за грађевинско  

земљиште (Глава 10.3.3) 18.186.000,00 

- Функција 160  –  Дотације за избеглице, политичким странкама,  

удружењима грађана, Асоцијацији за развој општине,  

и финансирање изборне комисије (Глава 1.4) 8.847.769,19 

 Свега функција 100: 156.973.575,60 

  

 Извршени расходи за наведену функцију чине 18,52% укупно извршених расхода и мањи су 

од планом предвиђених за 6,3 процентна поена (индекс 93,70).  

 Детаљан приказ расхода за рад локалне самоуправе, као и за функционисање ЈП за 

грађевинско земљиште  дат је у табеларном делу извештаја под бројем 3. – Распоред средстава по 

корисницима и ближим наменама. 

 Распоред средстава предвиђених на позицији 30.- Дотације невладиним организацијама-

политичким странкама дат је у посебном прилогу овог извештаја (Прилог 1.). 

 Распоред средстава предвиђених на позицији 31 - Дотације удружењима грађана извршен је 

на основу расписаних конкурса удружењима грађана на територији општине Бачка Топола.  Преглед 

дозначених средстава удружењима грађана налази се у прилогу овог извештаја (Прилог 2.).  
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3. Одбрана 

Средства за функцију 200- Одбрана у износу од 750.000,00 динара односе се на издатке 

билансиране у оквиру позиције 177.- Ванредне ситуације -  цивилна заштита, а дозначена су месним 

заједницама и организацијама, који су учествовали у чишћењу и отклањању последциа снежног 

невремена у децембру 2012. године.  

 
4. Јавни ред и мир 

 Расходи исказани у оквиру функције 300 - Јавни ред и мир односе се на издатке 

билансиране у оквиру позиције 193.- Посебан рачун за безбедност општине Б. Топола у инзосу од 

700.000,00 динара и издатке билансиране у оквиру позиције 32- Противпожарна заштита у износу од 

550.000,00 динара.  

  

 

5. Економски послови 

 У оквиру функције 400-Економски послови исказани су следећи расходи:  

- Функција 421: 

- за Програм утврђивања радова на заштити и уређењу 

 пољопривредног земљишта (поз 180.-190.) 44.337.138,41 

- за уређење атарских путева (поз. 177.1) 8.500.000,00 

- Функција 451: 

- за текуће одржавање путева – зимска служба (поз. 147) 1.500.000,00 

- за сигнализацију и одржавање семафора (поз. 161) 6.000.000,00 

- за  одржавање путева (поз. 163) 4.000.000,00 

- Функција 473: 

- за рад Туристичке организације Бачка Топола ( Глава 1.5.) 1.094.539,60 

- Функција 490: 

- Трошкови функционисања ЈП Комград (поз. 145) 3.500.000,00  

- Посебан рачун за развој привреде и предузетничке активности (поз. 195) 772.500,00 

- Фонд за развој пољопривреде и предузетништва  3.000.000,00 

  Свега функција 400: 72.704.178,01 

 
 

6. Заштита животне средине 

 У оквиру функције 500- Заштита животне средине исказани су следећи расходи: 

- Функција 510: 

- Средства од виших нивоа власти на основу конкурса за јавне 

 радове (поз. 165.1) 1.000.000,00 

- Функција 520: 

- За програм реконтрукције водоводног и канализационог  

система (поз. 143) 15.000.000,00 

- За уређење јаркова (поз. 146) 4.600.000,00  

- За уређење банкина атарских и локалних путева  (поз.162) 3.500.000,00 

- Средства од виших нивоа власти на основу конкурса за финансирање 

изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини(поз. 177.2) 15.000.000,00 
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- Средства од виших нивоа власти на основу конкурса за реализацију 

пројекта атмосферске канализације (поз. 177.3) 6.000.000,00 

- Функција 540: 

- Заштита животне средине (поз. 175) 2.495.819,00 

- Функција 560: 

- Трансфери месним заједницама за вршење поверених послова (поз.140) 29.948.000,00 

- Одржавање плаже (поз. 165) 3.000.000,00 

- Дезинсекција и дератизација (поз. 176)  2.555.446,40 

  Свега функција 500: 83.099.265,40 

  

 Издвојена средства за функцију заштите животне средине у 2012. години чине 9,81% од 

укупно извршених расхода. Може се уочити значајан раст издвојених средстава за заштиту животне 

средине у односу на претходну годину (индекс 128,2%). 

 Средства на позицији 177.2 су наменска средства, дозначена од стране АПВ у виду 

капиталних наменских трансфера, а из буџета општине пренешена су на рачуне следећих корисника: 

- МЗ Бачки Соколац  3.000.000,00 

- МЗ Карађорђево  4.000.000,00 

- МЗ Ново Орахово  6.000.000,00 

- МЗ Стара Моравица  2.000.000,00 

 Укупно: 15.000.000,00 

 Средства на позицији 177.3 су наменска средства, дозначена од стране АПВ у виду 

капиталних наменских трансфера, а из буџета општине пренешена су на рачуне следећих корисника: 

- МЗ Бачки Соколац  2.000.000,00 

- МЗ Томиславци  2.000.000,00 

- МЗ Ново Орахово  2.000.000,00 

 Укупно: 6.000.000,00 

 

 Распоред средстава месним заједницама за вршење поверених послова дат је у посебном 

прилогу овог извештаја (Прилог 3.) 

 

7. Развој заједнице 

 Средства за функцију 600- Стамбени развој и развој заједнице у износу од 277.843.115,88 

динара односе се на издатке билансиране у оквиру раздела 10. Посебног дела Одлуке и то: 

- Функција 620: 

- Суфинансирање улагања месн. заједница у објекте општег значаја (поз. 141) 77.999.775,18 

- Капитални трансфери Јавном предузећу за грађевинско земљиште  

(глава 10.3.1.)  79.414.000,00 

- Хитне интервенције и друге комуналне потребе (поз.173) 551.906,60 

- Сопствено учешће оштине у пројектима финансираних од виших нивоа власти 

(поз.174)  3.879.392,31 

- Израда стратешких планова општине (поз. 178) 500.000,00 

- Средства од виших нивоа власти  на основу конкурса за израду и  

постављење табли на језицима националних мањина (поз. 179.1) 360.000,00 

- Отплата камата и главница домаћим пословним банкама  (поз. 191 и 192) 9.109.142,98 

- Средства за сопствено учешће у реализацији пројеката 

  финансираних од стране међународних организација (раздео 12) 200.000,00 

- Средства самодоприноса распоређена по месним заједницама (раздео 13) 91.828.898,81 
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- Функција 640: 

- средства за јавну расвету и ремонт (позиција 159) 12.350.000,00 

- средства за реконструкцију јавне расвете (позиција 160)  1.650.000,00 

  Свега функција 600: 277.843.115,88 
 

 У оквиру функције 6. највећи раст у односу на претходну годину је забележен код 

суфинансирања улагања месних заједница у објекте општег значаја (индекс 280,62%) и код 

капиталних трансфера Јавном предузећу за грађевинско земљиште (индекс 426,06%). 

 У оквиру капиталних трансфера Јавном предузећу за грађевинско земљиште највећи раст у 

односу на претходну годину се уочава код следећих позиција: 

- поз. 149. - Електрификација индустријске зоне  13.614.000,00, 

- поз. 152.1 - Опрема за дечја игралишта   2.800.000,00, 

- поз. 153 - Изградња кружног тока саобраћаја   36.000.000,00, 

- поз. 156 - Изградња бициклистичке стазе   4.000.000,00, 

- поз. 157.1 - Изградња трафо станице код Дома ученика   4.500.000,00, 

- поз. 158 - Израда пројектне документације  6.500.000,00.  

 Средства јавним предузећима пренета су из буџета у виду текућих субвенција односно 

капиталних трансфера. 

  У прилогу 3. овог извештаја дат је табеларни приказ дозначених средстава у корист месних 

заједница за комуналне потребе. 

 Средства на позицији 174. су усмерена за финансирање израде пројектне документације 

куглане и а за финансирање учешћа општине у извођењу радова у изградњи куглане. 

 Средства на позицији 179.1 су наменска средства, дозначена од стране АПВ у виду текућих 

наменских трансфера, а из буџета општине пренешена су на рачуне следећих корисника: 

- МЗ Стара Моравица  80.000,00 

- МЗ Бајша  80.000,00 

- МЗ Пачир  50.000,00 

- МЗ Криваја  150.000,00 

 Укупно: 360.000,00 

  

 У оквиру раздела 12 обухваћена су средства у виду сопственог учешћа у финансирању 

пројеката од стране међународних организација, и то за међународни камп толеранције (позиције од 

197 до 200) у износу од 200.000,00 динара.  

 У оквиру раздела 13. обухваћен је распоред дозначених средстава по основу самодоприноса у 

2012. години свим месним заједницама на територији општине Бачка Топола. 

 

8. Здравствена заштита 

 Одлуком о буџету предвиђена су средства за функцију 700 - Здравствена заштита у 

укупном износу од 11.700.000,00 динара. За ове намене извршени су расходи у износу од 

11.517.566,00 динара према следећем: 

- средства за вршење оснивачких права над здравст. установама (поз. 137) 10.000.000,00 

- превентивна здравствена заштита становништва (поз. 138) 467.000,00  

- накнаде за рад лекарских комисија (поз.139) 1.050.566,00 

  Свега  функција 700: 11.517.566,00 
 

 У оквиру вршења оснивачких права над здравственим установама (поз.137) дозначена су 

средства у корист Дома здравља за следеће намене:  

- финансирање трошкова функционисања Службе хитне медицинске помоћи за  

збрињавање пацијената са акутним (STEMI) инфарктном миокарда   1.000.000,00 

- за финансирање трошкова инвестиционо-текућег одржавања просторија,  
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медицинске опреме и превозних средстава 2.000.000,00 

- за финансирање трошкова инвестиционог улагања односно одржавања система  

за централно грејање у згради породилишта, као и амбулантама у Гунарошу, 

Бајши, Пачиру и Новом Орахову 5.000.000,00 

- за финансирање трошкова, везаних за завршетак радова на увођењу хемодијализе 2.000.000,00 

 
 

9. Рекреација, спорт, култура и вера 

 У оквиру функције 800- Рекреација, култура и вере исказани су следећи расходи: 

- Функција 810 - Спорт и рекреација (Раздео 6.) 11.099.800,00 

- Функција 820 - Култура и религија (Раздео 4.)  

       - средства Дому културе општине Бачка Топола (Глава 4.1.) 9.326.233,00 

       - средства Народној библиотеци (глава 4.2.) 10.561.814,00 

       - дотације непрофитним институцијама (глава 4.3.) 10.267.187,01 

- Функција 830 - Информисање (Раздео 5.)  17.140.000,00 

  Свега  функција 800: 58.395.034,01 

 Детаљан приказ расхода по појединим буџетским позицијама дат је у табеларном делу овог 

извештаја под бројем 3. – Распоред средстава по корисницима и ближим наменама, а детаљан приказ 

дозначених средстава у корист културно-уметничких друштава и спортских клубова дат је у прилогу 

број 4 и 5. 
 

 

10. Образовање 

 Средства за функцију 900- Образовање у износу од 161.155.151,81 динара усмерена су за 

следеће намене: 

- Функција 911 -  Предшколско образовање (глава 8.1) 45.841.512,68 

- Функција 912 - Основно образовање (позиције 44-57) 69.013.788,13 

- Функција 915 - Трансфери специјализованим васпитним установама(поз.58 ) 357.816,00 

- Функција 920 - Средње образовање (раздео 3) 22.356.535,00 

- Функција 940 - Посебан рачун за школовање младих талената (позиција 194) 23.585.500,00 

  Свега функција 900: 161.155.151,81 

 У оквиру функције 911 - Предшколско образовање исказани расходи односе се на 

финансирање делатности Предшколске установе «Бамби» Бачка Топола. У оквиру ове функције 

средства за регресирање боравка трећег и четвртог детета у предшколској установи  у износу од 

1.716.443,34 динара и средства за Припремни предшколси програм   у износу од 940.972,00 динара 

представља наменска средства, дозначена од стране АПВ у виду текућих наменских трансфера, а из 

буџета општине пренешена су на рачун Предшколске установе «Бамби». 

 У току 2012. године за основно образовање (функција 912 и 915) издвојено је укупно 

69.371.604,13 динара, од чега:  

- за превоз ученика основних школа  17.103.432,40 

- за текуће расходе основних школа  51.910.355,73 

- за трансфере специјализованим васпитним установама 357.816,00 

 Из претходних података се види, да од укупних средстава усмерених за основно образовање, 

24,65%  се односи на превоз ученика. 

 У оквиру функције 920 – Средње образовање, су издвојена средства у укупном износу од 

22.356.535,00 динара, и односе се на финансирање текућих расхода средњих школа.  

 Преко Посебног рачуна за школовање младих талената  финансирани су трошкови превоза 

ученика средњих школа, стипендије студената, трошкови превоза студената и трошкови такмичења 

младих талената. 
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 У 2012. години за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа издвојена су 

средства у износу од 19.251.500,00 динара. Део тих средстава у износу од  3.458.794,00 динара 

обезбеђена су из буџета АП Војводине.  

 За финансирање стипендије и трошкова превоза студената издвојена су средства у износу од 

4.123.000,00 динара.   
 

 

III   Закључна разматрања 

 

На основу прихода и расхода приказаних у Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2012. годину, основни финансијски показатељи буџета општине Бачка Топола за 

2012. годину су следећи: 

- Пренета неутрошена средства за посебне намене (311712)  34.910.631,94 

- Нераспоређени вишак прихода из претходних година (321311)  29.113.328,17 

- Текући приходи (класа 7) 898.792.418,95 

 I РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА У 2012. ГОДИНИ  962.816.379,06 

- Текући расходи (класа 4)  813.605.162,58 

- Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)  26.279.121,38 

- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)  7.556.122,55 

 II НОВЧАНИ ОДЛИВИ СА РАЧУНА БУЏЕТА У 2012. ГОДИНИ 847.440.406,51 

 III  СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ БУЏЕТА НА ДАН 31.12.2012.  115.375.972,55 

 

На наменским рачунима отвореним за реализацију Прекограничног програма IPA налазе се 

средства у износу од 6.802.467,04 динара, која су делом девизна средства прерачуната у динарску 

противредност са курсем на дан 31.12.2012. године. 

Узевши у обзир претходно наведено укупна расположива средства јединице локалне 

самоуправе износе 122.178.439,59 динара.   

 

 

2. Резултати пословања буџета применом одредаба Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника 

средстава организација обавезног социјалног осигурања («Службени гласник РС», број 51/2007 и 

14/2008) су следећи: 

- текући приходи и примања по основу продаје  

нефинансијске имовине (класе 7 и 8)  898.792.418,95 

- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5)  839.884.283,96 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ  58.908.134,99 

 

 Укључујући и средства са девизних рачуна у исказивању буџетског суфицита, он се повећава 

за износ од 6.802.467,04 динара, која су строго наменског карактера. 

 

На дан 31.12.2012. су остала на рачуну буџета средства у износу од  115.375.972,55 динара, 

која се преносе у наредну годину. Део ових средстава у износу од 83.685.440,36 се наменски 

опредељује: 
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- 

- 75.682.529,57 динара за реализацију програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, на који сагласност даје Министарство пољопривреде, 

водопривреде  и шумарства, 

- 1.882.219,65 динара односе се на средства од самодоприноса, 

- 417.231,14 динара за заштиту животне средине, 

- 2.443.000,00 динара за ангажовање пољочуварске службе, 

- 1.360.460,00 динара за Пројекат „Sistem 48“, 

- 1.000.000,00 динара за пројектну документацију за одвођење и пречишшћавање фекалних 

отпадних вода, 

- 900.000,00 динара за израду Главног пројекта за део секундарне канализационе мреже у 

Старој Моравици 

Пренешена средства ће се у 2013. години употребити у складу са њиховом наменом. 
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РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

 

КОН-

ТО 
ВРСТА РАСХОДА 

ПЛАНИРАНИ 

РАСХОДИ ЗА 

2012. ГОДИНУ 

ИЗВРШЕНО У 

2012. ГОДИНИ 

Индекс 

у 
односу 
на 

план 

Струк

тура 
извр

шења 

у % 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 160.694.000,00 156.821.772,79 97,59 18,51 

411 Плате и  додаци запослених 126.478.000,00 124.511.650,39 98,45 14,69 

412 Социјални допринос на терет послодавца 22.782.000,00 22.413.707,00 98,38 2,64 

413 Накнаде у натури 423.000,00 338.661,00 80,06 0,04 

414 Социјална давања запосленима 4.772.000,00 3.931.710,29 82,39 0,46 

415 Накнаде за запослене 2.412.000,00 2.219.346,00 92,01 0,26 

416 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 3.827.000,00 3.406.698,11 89,02 0,40 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 120.958.468,00 108.136.755,90 89,40 12,76 

421 Стални трошкови 16.789.000,00 14.446.897,68 86,05 1,70 

422 Трошкови путовања 500.000,00 402.912,61 80,58 0,05 

423 Услуге по уговорима 63.649.468,00 58.019.501,35 91,15 6,85 

424 Специјализоване услуге 22.775.000,00 18.572.287,34 81,55 2,19 

425 Текуће поправке и одржавање 8.340.000,00 8.042.661,59 96,43 0,95 

426 Трошкови материјала  8.905.000,00 8.652.495,33 97,16 1,02 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 2.000.000,00 1.553.020,43 77,65 0,18 

441 Отплата домаћих камата 2.000.000,00 1.553.020,43 77,65 0,18 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 52.900.000,00 52.900.000,00 100,00 6,24 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
52.900.000,00 52.900.000,00 100,00 

6,24 

454 Субвенције пиватним предузећима 0,00 0,00 - 0,00 

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  429.806.542,00 415.786.796,06 96,74 49,06 

463 
Дотације и трансфери осталим нивоима 

власти 
429.806.542,00 415.786.796,06 96,74 

49,06 

47 
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 
39.204.000,00 38.730.635,32 98,79 

4,57 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 39.204.000,00 38.730.635,32 98,79 4,57 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 42.857.500,00 39.676.182,08 92,58 4,68 

481 Дотације невладиним организацијама 42.007.500,00 39.092.023,17 93,06 4,61 

482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 

од једног нивоа власти другом 
500.000,00 399.834,22 79,97 

0,05 

483 Новчане казне, пенали по решењу судова 350.000,00 184.324,69 52,66 0,02 

49 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

ИЗ БУЏЕТА   
3.810.126,00 0,00 0,00 

0,00 

499 Средства резерве 3.810.126,00 0,00 0,00 0,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 92.026.900,00 26.279.121,38 28,56 3,10 

511 Зграде и грађевински објекти 81.000.000,00 15.802.223,94 19,51 1,86 

512 Машине и опрема 9.896.900,00 9.359.737,44 94,57 1,10 

515 Нематеријална имовина 1.130.000,00 1.117.160,00 98,86 0,13 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 7.700.000,00 7.556.122,55 98,13 0,89 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.700.000,00 7.556.122,55 98,13 0,89 

  УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 951.957.536,00 847.440.406,51 89,02 100,00 
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ПРИЛОГ 1. 

 

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТАВА 

 ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА У 2012. ГОДИНИ 

( ПОЗИЦИЈА 30 ПОСЕБНОГ ДЕЛА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ) 

 

 

 

Ред. 
бр. 

Назив политичке 
партије 

Дотације за 
2012. годину 

1. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 

 МАЂАРА 
600.423,90 

2. 
ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 
282.368,48 

3. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ 224.704,30 

4. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 135.224,80 

5. 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА И СОЦИЈАЛНОГ 

ПРАВДА 
105.997,30 

6. 
СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА 
78.162,00 

7. КОАЛИЦИОНИ СПРОАЗУМ СПС, ПУПС, ЈС 74.309,30 

8. 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
67.925,00 

9. ГРУПА ГРАЂАНА „ДР. ХАЏИ ЈАНОШ“ 54.945,00 

10. 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 

ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 
31.025,00 

11.  ДЕМОКРТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 25.055,00 

12. УДРУЖЕЊЕ „ОБНОВА“ 23.257,00 

13. 
ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 

ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 
19.085,00 

 УКУПНО 1.722.482,08 
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ПРИЛОГ 2. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТАВА У КОРИСТ УДРУЖЕЊА  
ГРАЂАНА НА ОСНОВУ КОНКУРСА У 2012. ГОДИНИ 

 
 

Ред. 
бр. 

Назив удружења грађана 

Позиција 31. 
Позиција 

175 
Позиција 

188 
УКУПНО:  за посебне 

програме 

за сталне 

трошкове 

1 Савез извиђача општине, Б. Топола 350.000 110.000 - - 460.000 

2 Општинско удружење пензионера, Б.Топола 250.000 110.000 - - 360.000 

3 Удружење грађана "Ла Сион", Бачка Топола 100.000 - - - 100.000 

4 «Општинска унија», Б.Топола - 20.000 - 70.000 90.000 

5 Вифо клуб Панта Реи, Бачка Топола 50.000 20.000 - - 70.000 

6 
Општински савез радио аматера  «Радар», Б. 

Топола 
40.000 15.000 - - 55.000 

7 
«Аграрна унија» индивидуалних 

пољопривредних произвођача, Б.Топола 
- - - 10.000 10.000 

8 Друштво пчелара "Бачка Топола", Б.Топола - 5.000 - 50.000 55.000 

9 
Међуопштинско друштво Б.Тополеим М. 

Иђоша за бобрбу против рака 
20.000 - - - 20.000 

10 
Удружење одгајивача говеда подолске расе 

Бачка Топола 
- - - 20.000 20.000 

11 

«Нађапати Кукац Петер» друштво за 

истраживање и неговање мађарске 

етнографије, фолклора и традиције, Б.Топола 

80.000 - - - 80.000 

12 
Удружење грађана "Тилгер Михаљ", Бачка 

Топола 
10.000 10.000 - - 20.000 

13 
Позоришни клуб "Излог идеја", Бачка 

Топола 
20.000 10.000 - - 30.000 

14 Удружење грађана "Палета", Бачка Топола 20.000 - - - 20.000 

15 Клуб жена "Хера", Бачка Топола - 5.000 - - 5.000 

16 
Савез инвалида рада - Општинска 

организација 
10.000 10.000 - - 20.000 

17 
Удружење ратних војних инвалида општине 

Б.Топола 
20.000 10.000 - - 30.000 

18 
Клуб прогнаних, избеглих и досељених лица 

Б.Топола 
20.000 10.000 - - 30.000 

19 Удружење "Обнова", Бачка Топола 80.000 - - - 80.000 

20 
«Сунце» удружење за неговање традиције, 

Б.Топола 
25.000 5.000 - - 30.000 

21 Удружење грађана "Филм музеј", Б. Топола 60.000 10.000 - - 70.000 

22 
Удружење педагога "Чабаи Карољ", 

Б.Топола 
20.000 - - - 20.000 

23 "Wox Humana", Б.Топола 30.000 - - - 30.000 

24 ОК покрета Горана, Б. Топола - 10.000 - - 10.000 

25 Удружење грађана за развој Мићунова 30.000 10.000 - - 40.000 

26 Еколошко друштво "Аркус", Бачка Топола - - 60.000 - 60.000 

27 «Омладински клуб», Ново Орахово 90.000 15.000 - - 105.000 

28 «Газдакер» клуб произвођача, Ново Орахово - 75.000 - 120.000 195.000 

29 Форум жена  «Армида», Ново Орахово 35.000 - - - 35.000 

30 Удружење  «Маг», Ново Орахово 45.000 15.000 - - 60.000 

31 
Удружење жена "Ново Орахово", Ново 

Орахово 
10.000 - - - 10.000 
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32 «Газдакер» клуб произвођача, Гунарош - 25.000 - 120.000 145.000 

33 Теледом за развој Гунароша 110.000 25.000 - - 135.000 

34 
«Урко» Удружење за регионалну 

комуникацију, Пачир 
90.000 50.000 - - 140.000 

35 
Удружење грађана за узгој Енглеских 

типлера, Пачир  
20.000 - - - 20.000 

36 Омладински клуб, Пачир 100.000 30.000 - - 130.000 

37 
Клуб прогнаних, избеглих и досељених лица 

"Завичај", Пачир 
10.000 - - - 10.000 

38 
Удружење пољопривредних произвођача  

«Пачир» 
- 10.000 - 120.000 130.000 

39 
Друштво пчелара «Пчела»,  Ст. Моравица-

Пачир 
- - - 60.000 60.000 

40 
Удружење организатора слободних 

активности, Стара Моравица 
25.000 15.000 - - 40.000 

41 Удружење пензионера, Стара Морвица 10.000 10.000 - - 20.000 

42 
Удружење пољопривредних произвођача, 

Стара Моравица 
- - - 120.000 120.000 

43 
«Ризлинг» удружење виноградара и воћара, 

Стара Моравица 
- 5.000 - 50.000 55.000 

44 
Моравички интелектуелни форум, Стара 

Моравица 
80.000 35.000 - - 115.000 

45 
«Стабло живота» удружење великих 

породица, Стара Моравица 
65.000 - - - 65.000 

46 «Моравица» радио клуб, Стара Моравица 15.000 15.000 - - 30.000 

47 
Удружење за историјат насеља 

«Монографија», Стара Моравица 
50.000 - - - 50.000 

48 
Удружење грађана «Љубитељи уметности-
artNOVA», Стара Моравица 

20.000 - - - 20.000 

49 
Удружење одгајивача голубова "Шираљ", 

Стара моравица 
10.000 - - - 10.000 

50 
Еколошко удружење "Јабланов ред", Стара 

Морвица 
- - 20.000 - 20.000 

51 «Donna» удружења жена, Бајша 15.000 10.000 - - 25.000 

52 
«Авена» секција љубитеља правилне 

исхране, Бајша 
10.000 5.000 - - 15.000 

53 
«Етно» друштво за неговање традиција, 

Бајша 
90.000 10.000 - - 100.000 

54 
Удружење виноградара и воћара «Кадарка»,  

Бајша 
- 10.000 - 50.000 60.000 

55 
Удружење вински ред «Телечке 

висоранвни»,  Бајша 
- - - 80.000 80.000 

56 
Удружење одгајивача будимпештанских 

високолетача "YU-10-Bajša", Бајша 
10.000 - - - 10.000 

57 Словачки културни центар, Бајша 20.000 5.000 - - 25.000 

58 
Удружење одгајивача свиња "Будућност", 

Бајша 
- 5.000 - 80.000 85.000 

59 Теледом, Бајша - 10.000 - - 10.000 

60 «Органак» немачко удружење, Бајша 10.000 - - - 10.000 

61 
Друштво за неговање традиције  «Валерија», 

Панонија 
25.000 - - - 25.000 

62 
Удружење грађ. «Победа за развој Победе», 

Победа 
50.000 - - - 50.000 

 
УКУПНО: 2.250.000 750.000 80.000 950.000 4.030.000 
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ПРИЛОГ 3. 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТВА У КОРИСТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЗА КОМУНАЛНЕ ПОТРЕБЕ 

У 2012. ГОДИНИ 
 

 

 

Ана-
литика 

МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

Поз. 140. Поз. 141. 

УКУПНО за вршење 
поверених 
послова 

за улагања у 
објекте 

општег 
значаја 

600 Бајша 3.627.000,00 10.330.784,10 13.957.784,10 

601 Бачки Соколац 861.000,00 2.452.386,30 3.313.386,30 

602 Горња Рогатица 672.000,00 1.914.057,60 2.586.057,60 

603 Гунарош 2.457.000,00 6.998.048,58 9.455.048,58 

604 Карађорђево 782.000,00 2.375.482,20 3.157.482,20 

605 Мали Београд 741.000,00 2.110.590,30 2.851.590,30 

606 Ново Орахово 2.865.000,00 711.379,50 3.576.379,50 

607 Његошево 891.000,00 2.537.835,30 3.428.835,30 

608 Пачир 4.161.000,00 11.851.776,30 16.012.776,30 

609 Стара Моравица 8.046.000,00 22.917.421,80 30.963.421,80 

610 Криваја 1.392.000,00 3.964.833,60 5.356.833,60 

611 Панонија 1.368.000,00 3.896.474,40 5.264.474,40 

612 Победа 1.101.000,00 3.135.978,00 4.236.978,00 

613 Томиславци  984.000,00 2.802.727,20 3.786.727,20 

  УКУПНО: 29.948.000,00 77.999.775,18 107.947.775,18 
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ПРИЛОГ 4. 

 

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТВА У КОРИСТ 
 КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У 2012. ГОДИНИ  

ИЗ РАЗДЕЛА 4. ПОСЕБНОГ ДЕЛА ОЛДУКЕ  О БУЏЕТУ 
 

 

Назив културно уметничких 

друштава 

Поз. 102 
Поз. 104– 
Културне 
манифес. 

УКУПНО На основу 
конкурса 

За смотре 
вишег 

ранга 

Интер-
вентна 

средства 

Куд «Кодаљ Золтан» ,  

Бачка Топола 1.177.500  973.000  100.000  185.000  2.435.500  

Куд «Вук Караџић», Бачка Топола 1.177.500  264.000  - 200.000  1.641.500  

КУД «Ади Ендре», 

 Стара Моравица 220.000  95.900  - 55.400  371.300  

КУД «Пачир», Пачир 100.000  67.700  - - 167.700  

ДКУ «Граца Јанош»,  

Ново Орахово 109.225  29.000  - - 138.225  

КУД «Јожеф Атила», Гунарош 110.000  0  - 25.000  135.000  

КУД «Братство», Бајша 100.000  50.000  - - 150.000  

Омладински дувачки оркестар, 

Стара Моравица 15.675  - - - 15.675  

КУД «Петро Кузмјак», 

 Ново Орахово 70.100  45.000  20.000  - 135.100  

«Мара» аматерско позориште, 

Бачка Топола 60.000  - - 80.000  140.000  

Школа за основно музичко образ. - - - 30.000  30.000  

Уметничка колонија,   

Бачка Топола - - - 257.850  257.850  

Салашарско позориште, Нови Сад - - - 150.000  150.000  

Омладински клуб, Пачир - - - 10.000  10.000  

УКУПНО: 3.140.000  1.524.600  120.000  993.250  5.777.850  

 



Број 8. 27.06.2013. СТРАНА   317. OLDAL 2013.06.27. 8. szám 

 
 

 

 

ПРИЛОГ 5. 

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТВА У КОРИСТ 
СПОРТСКИХ ДРУШТАВА У 2012. ГОДИНИ  

 

 

Ред. 
бр. 

Назив спортског друштва 

Поз. 109. 

Мали 
спортови 

Поз. 110. 

Спортске 
манифестације 

УКУПНО 

1 Ж.Р.К. "Топола", Б.Топола 207.300 30.000 237.300,00 

2 СТК "Бачка Топола", Б.Топола 591.300 80.000 671.300,00 

3 "Панонија" шах клуб, Панонија 111.300 - 111.300,00 

4 "Жаки Јожеф" шах клуб, Стара Моравица 123.300 - 123.300,00 

5 Бачкотополски шаховски клуб, Б.Топола 171.300 - 171.300,00 

6 "Бачка" шах клуб, Пачир 198.000 - 198.000,00 

7 "Гунарош" шах клуб, Гунарош 126.000 70.000 196.000,00 

8 "Еђшег" куглашки клуб, Б.Топола 513.300 10.000 523.300,00 

9 "Житко" стрељачко друшт. Б.Топола - 35.000 35.000,00 

10 "Соко" теквандо клуб, Б.Топола 207.300 - 207.300,00 

11 "Соко" теквандо клуб, Бајша 183.300 95.000 278.300,00 

12 ТЕ "Топола" карате клуб, Б.Топола 171.300 45.000 216.300,00 

13 "Пантер" карате клуб,  Криваја 111.300 20.000 131.300,00 

14 КК "Слобода", Стара Моравица 123.300 - 123.300,00 

15 "Бачка Топола" карате клуб, Бачка Топола 159.300 40.000 199.300,00 

16 "Топола" одбојкашки клуб, Бачка Топола 147.300 - 147.300,00 

17 "Панонија" одбојкашки клуб, Панонија 87.300 - 87.300,00 

18 " Ка Ми", Бачка Топола - 55.000 55.000,00 

19 "Танго" плесни клуб, Б.Топола - 70.000 70.000,00 

20 "Толди" боди билдинг клуб, Ново Орахово - 70.000 70.000,00 

21 "Маратон" пливачки клуб, Бачка Топола - 50.000 50.000,00 

22 Удружење спортских риболоваца, Пачир - 50.000 50.000,00 

23 "Адреналин" мото клуб, Ново Орахово - 10.000 10.000,00 

24 Чувари дечјег спорта, Б.Топола - 180.000 180.000,00 

25 Рекспорт-Ветеран, Б.Топола - 30.000 30.000,00 

26 Тенис клуб "Бачка Топола", Б. Топола - 10.000 10.000,00 

27 Клуб спортова снаге "Топола", Б.Топола - 70.000 70.000,00 

28 Спортски савез општине, Б. Топола - 60.000 60.000,00 

29 ОШ"Чаки Лајош", Б.Топола - 10.000 10.000,00 

30 Ф.К "Бачка Топола" Б.Топола 627.300 30.000 657.300 

31 Ф.К."Соколац" Б.Соколац 147.300 - 147.300 

32 Ф.К."Пролетер" Његошево 207.300 - 207.300 

33 Ф.К."Олимпија" Гунарош 246.000 90.000 336.000 

34 Ф.К."Орешковић" Томиславци 171.300 - 171.300 

35 Ф.К."Младост" Горња Рогатица 123.300 25.000 148.300 

36 Ф.К."Слобода" Ст. Моравица 243.300 40.000 283.300 

37 Ф.К."Бачка" Пачир 546.000 180.000 726.000 

38 Ф.К."Партизан" Бајша 243.300 30.000 273.300 

39 Ф.К. "Криваја" Криваја 165.300 - 165.300 

40 Ф.К. "Славија" Ново Орахово 144.000 10.000 154.000 

41 Ф.К."Мићуново" Бачка Топола 171.300 30.000 201.300 

42 Ф.К."Панонија" Панонија 147.300 - 147.300 

43 Ф.К."Победа" Победа 147.300 - 147.300 

44 К.К. "Тополчанка" Б.Топола 687.300 80.000 767.300 

45 К.К."Топола" Б.Топола 750.000 195.000 945.000 

  УКУПНО: 7.999.800 1.800.000 9.799.800 
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ПРИЛОГ 7. 

 
 

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТВА У КОРИСТ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА У 2012. ГОДИНИ  
ИЗ РАЗДЕЛА 3. ПОСЕБНОГ ДЕЛА ОЛДУКЕ  О БУЏЕТУ 

 
 

 

 

Пози-

ција 
Опис позиције 

Пољопривредна 

школа 

СТШ.  

Шинковић 
Јожеф 

Гимназија 

Доситеј 
Обрадовић 

Укупно 

60 
Превоз запослених- 

накнаде у натури 
2.108.617 1.137.736 803.539 4.049.892 

61 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
511.989 203.004 496.683 1.211.676 

62 Трошкови енергије 3.573.803 2.254.290 1.877.716 7.705.809 

63 Стални трошкови -остало 1.230.000 605.000 890.000 2.725.000 

64 Трошкови путованја 110.000 160.000 200.000 470.000 

65 Услуге по уговору 700.000 240.000 248.000 1.188.000 

66 Специјализоване услуге 80.000 125.000 30.000 235.000 

67 
Текуће поправке и 

одржавање 
550.000 650.000 380.000 1.580.000 

68 Материјал 1.517.500 365.000 580.000 2.462.500 

69 
Капитално одржавање 

зграда и објеката 
- - - 0 

70 Машине и опрема 25.000 678.658 25.000 728.658 

71 
Суфинансијрање 

развојних програма 
- - - 0 

138 
Превентивна здравствена 

заштита становништва 
- - 17.000 17.000 

173 Хитне интервенције 40.000 40.000 40.000 120.000 

  Укупно 10.446.909 6.458.688 5.587.938 22.493.535 
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ИЗВЕШТАЈ 

О СТАЊУ  И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ У 2012. ГОДИНИ 

 

 

Почетно стање: 626.543,45 
 
Новчани приливи: 

КЛАСА 7: 

742351 Приходи који својом делатношћу остваре органи  

(закуп и остало) 69.888,80 

 

КЛАСА 8: 

 811122 Уплата рате од продатих станова 164.823,60 

 

КЛАСА 9: 

 921611 Уплата рате од стамбених кредита 58.429,81 

 
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 919.685,66 
 

 

 

Новчани одливи: 

КЛАСА 4: 

 421111 Трошкови платног промета 1.915,50 

 425111 Зидарски радови 87.734,20 

 425115 Радови на водоводу 30.302,40 

 425191 Текуће поправке и одржавање 147.097,15 

  

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ 267.049,25 
 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 

Укупни новчани приливи 919.685,66 

Укупни новчани одливи 267.049,25 

 

 

Стање рачуна на дан 31.12.2012. године  652.636,41 
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60. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», 

број 129/2007),  члана 43 и 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», 

број 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011и 93/2012) и члана 42. тачка 2. Статута општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Бачка Топола», број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), на предлог 

Општинског већа Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана  27. јуна 2013. 

године доноси 

 
О Д Л У К У 

 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Бачка Топола за 2013. годину («Службени лист општине Бачка 

Топола», број 10/2012 – у даљем тексту: Одлука) члан 1. мења се и гласи:  

« Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бачка Топола за 2013. годину, (у 

даљем тексту: буџет), састоје се од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 891.454.027,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 891.454.027,00 

   - буџетска средства  880.547.606,00 

   - сопствени приходи 0,00 

   - донације 10.906.421,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 998.530.000,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 758.657.540,00 

   - текући буџетски расходи 747.751.119,00 

   - расходи из сопствених прихода 0,00 

   - донације 10.906.421,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 239.872.460,00 

   - текући буџетски издаци 239.872.460,00 

   - издаци из сопствених прихода 0,00 

   - донације 0,00 

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8) - (кл. 4 + кл. 5)  -107.075.973,00 

Издаци за набавку финансијске имовине 500.000,00 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ  -107.575.973,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Nеутрoшена  средства из претхохних година 115.375.973,00 

Издаци за отплату главнице дуга 7.800.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 107.575.973,00 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

ОПИС 
Економска 

класификација 
Износ у 
динарима 

1 2 3 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   891.454.027,00 

1. Порески приходи 71 560.000.000,00 

     1.1 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 376.240.000,00 

     1.2 Самодопринос 711180 103.000.000,00 

     1.3 Порези на имовину 713 66.050.000,00 

     1.4 Порези на добра и услуге 714 11.710.000,00 

     1.5 Други порези 716 3.000.000,00 

2. Непорески приходи, у чему 74 167.555.606,00 

   - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски 

приходи) 741510, 743324 1.430.000,00 

   - приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини 741522 133.875.000,00 

3. Донације 731+732 0,00 

4. Трансфери 733 163.898.421,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00 

УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   998.530.000,00 

1. Текући расходи 4 758.657.540,00 

     1.1. Расходи за запослене 41 166.451.480,00 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 149.985.000,00 

     1.3.Отплата камата 44 1.400.000,00 

     1.4. Субенције 45 9.600.000,00 

     1.5. Права из социјалног осигурања 47 36.510.000,00 

     1.6. Остали расходи 48+49 50.706.840,00 

2. Трансфери 463 344.004.220,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 239.872.460,00 

4. Издацу за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92  0,00 

2. Задуживање 91 0,00 

     2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

     2.2. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   8.300.000,00 

3. Отплата дуга 61 7.800.000,00 

   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.800.000,00 

   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 500.000,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ 
ГОДИНА  3 115.375.973,00 

» 
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Члан 2. 

 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

« Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 

107.075.973,00 динара, за финансирање отплате дуга у износу од 7.800.000,00 динара и набавку 

финансијске имовине у износу од 500.000,00 динара обезбедиће се из пренетих неутрошених 

средстава из претходних година у износу од 115.375.973,00 динара.»  

 

Члан 3. 

 

У члану 3. Одлуке табеларни део мења се и гласи: 

 

Економ. 

клас. 
ВРСТА ПРИХОДА 

ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ И 
ПРАМАЊА ЗА 

2013. ГОДИНУ 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ- КЛАСА 7    

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ   

711110 Порез на зараде 306.740.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 18.500.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 22.000.000,00 

711160 Порез на приходе од осигурања лица 200.000,00 

711190 Порез на друге приходе 28.800.000,00 

  УКУПНО 711: 376.240.000,00 

713 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ   

713120 Порез на имовину 38.000.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 3.100.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 24.900.000,00 

713610 Порез на акције на име и уделе 50.000,00 

  УКУПНО 713: 66.050.000,00 

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ   

714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 10.000,00 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 350.000,00 

714510 Порези на моторна возила   

714513 - Комунална такса за држање моторних возила 9.000.000,00 

714514 - Годишња накнада за друмска моторна возила 0,00 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 200.000,00 

714547 Накнада за загађивање животне средине 600.000,00 

714552 Боравишна такса 930.000,00 

714562 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 610.000,00 

714570 Општинске комуналне таксе 10.000,00 

  УКУПНО 714 11.710.000,00 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ   

716110 Комунална такса на фирму 3.000.000,00 

  УКУПНО 716 3.000.000,00 

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА   

732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 0,00 

  УКУПНО 732 0,00 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   
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733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине 0,00 

733152 Други текући трансфери од Републике 0,00 

733154 текући наменски трансфери од Републике 0,00 

733156 Текући наменски трансфери од АПВ 10.906.421,00 

733158 Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина 152.992.000,00 

733251 Капитални наменски трансфери од Републике 0,00 

733252 Капитални наменски трансфери од АПВ 0,00 

  УКУПНО 733 163.898.421,00 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

741151 Приходи од камата на депонована средстава 9.000.000,00 

741510 Накнада за коришћење природних добара 150.000,00 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини 133.875.000,00 

  Накнада за коришћење простора и грађвинског земљ.   

741530 - комуналне таксе 800.000,00 

741534 - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 6.000.000,00 

  УКУПНО 741: 149.825.000,00 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА   

742152 Приходи од давања у закуп објеката 45.606,00 

742251 Општинске административне таксе 255.000,00 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 7.900.000,00 

742351 Приходи општинских органа управе 4.500.000,00 

  УКУПНО 742: 12.700.606,00 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ   

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1.280.000,00 

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 20.000,00 

  УКУПНО 743: 1.300.000,00 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ   

745151 Остали  приходи у корист нивоа општине 3.730.000,00 

  УКУПНО 745: 3.730.000,00 

7 УКУПНО КЛАСА 7 788.454.027,00 

  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ- КЛАСА 8   

811122 Примања од откупа станова у државној својини 0,00 

8 УКУПНО КЛАСА 8: 0,00 

  
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ - КЛАСА 9   

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА   

911451 Примања од задуживања од посл. банака у земљи у корист нивоа општина 0,00 

  УКУПНО 911: 0,00 

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

921651 Примања по основу отплате датих кредита 0,00 

921951 Примања од продаје капитала у процесу приватизације 0,00 

  УКУПНО 921: 0,00 

9 УКУПНО КЛАСА 9 : 0,00 

711180 Самодоприноси  103.000.000,00 

7+8+9 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 891.454.027,00 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 83.685.440,00 
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321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31.690.533,00 

  Извори финансирања:   

01 Приходи из буџета 880.547.606,00 

07 Донације од осталих нивоа власти  10.906.421,00 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 115.375.973,00 

  УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА 1.006.830.000,00 

  Приходи буџетских корисника из других извора 83.128.000,00 

  УКУПНО 1.089.958.000,00 

 

 

Члан 3. 

 

У члану 6. Одлуке табеларни део мења се и гласи: 

 

Функц. 
клас. 

ОПИС 
Средства из 

бџета општине 

Средства из 

других 
прихода 

корисника 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

000 Социјална заштита 23.390.000,00 0,00 23.390.000,00 

100 Опште јавне услуге 167.652.780,00 1.219.000,00 168.871.780,00 

200 Одбрана 500.000,00 0,00 500.000,00 

300 Јавни ред и мир 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

400 Економски послови 227.070.000,00 0,00 227.070.000,00 

500 Заштита животне средине 65.637.000,00 34.500.000,00 100.137.000,00 

600 
Стамбени развој и развој 

заједнице 
293.031.220,00 12.536.000,00 305.567.220,00 

700 Здравство 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 

800 Рекреација, култура и вере 58.532.000,00 8.943.000,00 67.475.000,00 

900 Образовање 161.917.000,00 25.930.000,00 187.847.000,00 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 
1.006.830.000,00 83.128.000,00 1.089.958.000,00 

 

 

Члан 4. 

 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

«Укупна расположива средства буџета и буџетских корисника у износу од 1.089.958.000,00 

динара распоређују се по економској класификацији, и то: 

 

КОН-
ТО 

ВРСТА РАСХОДА 
Средства из 

бџета општине 

Средства из 
других 
прихода 

корисника 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 166.451.480,00 15.390.000,00 181.841.480,00 

411 Плате и  додаци запослених 134.741.905,00 9.792.000,00 144.533.905,00 

412 Социјални допринос на терет послодавца 24.141.575,00 1.728.000,00 25.869.575,00 

413 Накнаде у натури 438.000,00 70.000,00 508.000,00 

414 Социјална давања запосленима 3.332.000,00 3.050.000,00 6.382.000,00 

415 Накнаде за запослене 2.785.000,00 750.000,00 3.535.000,00 

416 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 1.013.000,00 0,00 1.013.000,00 



Број 8. 27.06.2013. СТРАНА   326. OLDAL 2013.06.27. 8. szám 

 
 

 

 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 149.985.000,00 14.333.000,00 164.318.000,00 

421 Стални трошкови 26.587.000,00 3.633.000,00 30.220.000,00 

422 Трошкови путовања 750.000,00 90.000,00 840.000,00 

423 Услуге по уговорима 51.162.000,00 965.000,00 52.127.000,00 

424 Специјализоване услуге 38.956.000,00 800.000,00 39.756.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 18.578.000,00 3.580.000,00 22.158.000,00 

426 Трошкови материјала  13.952.000,00 5.265.000,00 19.217.000,00 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 1.400.000,00 10.000,00 1.410.000,00 

441 Отплата домаћих камата 1.400.000,00 10.000,00 1.410.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  344.004.220,00 49.136.000,00 393.140.220,00 

463 
Дотације и трансфери осталим нивоима 

власти 
344.004.220,00 49.136.000,00 393.140.220,00 

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 36.510.000,00 0,00 36.510.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 36.510.000,00 0,00 36.510.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 46.356.000,00 100.000,00 46.456.000,00 

481 Дотације невладиним организацијама 44.794.000,00 0,00 44.794.000,00 

482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 
596.000,00 100.000,00 696.000,00 

483 Новчане казне, пенали по решењу судова 966.000,00 0,00 966.000,00 

49 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ 
БУЏЕТА   

4.350.840,00 0,00 4.350.840,00 

499 Средства резерве 4.350.840,00 0,00 4.350.840,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 239.032.460,00 4.159.000,00 243.191.460,00 

511 Зграде и грађевински објекти 227.506.000,00 3.719.000,00 231.225.000,00 

512 Машине и опрема 9.267.960,00 380.000,00 9.647.960,00 

513 Остала основна средства 0,00 0,00 0,00 

514 Култивисана имовина 0,00 0,00 0,00 

515 Нематеријална имовина 2.258.500,00 60.000,00 2.318.500,00 

52 ЗАЛИХЕ 140.000,00 0,00 140.000,00 

523 Залихе робе за даљу продају 140.000,00 0,00 140.000,00 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 700.000,00 0,00 700.000,00 

541 Земиљиште 700.000,00 0,00 700.000,00 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 500.000,00 0,00 500.000,00 

621 Набавка домаће финансијске имовине 500.000,00 0,00 500.000,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 1.006.830.000,00 83.128.000,00 1.089.958.000,00 
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Члан 5. 
 

У члану 9. Одлуке  новчани износ «2.880.000,00» замењује се новчаним износом: 

«4.150.840,00». 

Члан 6. 
 

У члану 11. Одлуке новчани износ «239.635.000» замењује се новчаним износом: 

«229.039.000,00». 

 

Члан 7. 
 

У члану 18. Одлуке број «32» замењује се бројем: «23,7». 

 

Члан 8. 

 

У члану 19. Одлуке у ставу 1 новчани износ: «1.036.000.000,00» замењује се новчаним 

износом : «1.006.830.000,00», а новчани износ: «79.409.000,00» замењује се новчаним износом : 

«83.128.000,00» . 

Табеларни део члана 19. Одлуке мења се и гласи: 
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Члан 9.  

 

После члана 39. додаје се нови члан 39. а, који гласи: 

«Распоред средстава, предвиђених на позицији 109- Услуге информисања јавности на основу 

уговора, вршиће се на основу јавних конкурса.» 

 

Члан 10. 

 

У члану 42. Одлуке отвара се нова алинеја 3 и 4 , које гласе: 

„ – 8 - Награде органа локалне самоуправе, 

   –  32 – Дотације удружењима грађана (део средстава)“. 

Досадашње алинеје  од 3 до 11 постају алинеје од 5 до 13. 
 

Члан 11. 

 

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

Бачка Топола” и доставља се  Министарству финансија и привреде Републике Србије. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-38/2013-III Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

61. 

На основу члана 19. и 20. Закона о локалној самоуправи ( “Службени гласник РС” број 

129/2007 ) и члана 42., 71., 95. и 96.  Статута општине Бачка Топола (“Службени лист општине Бачка 

Топола” број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној дана 27. јуна 2013. године донела је  

 

О Д Л У К У 
  

О ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
 

 I Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о Oпштинском jавном правобранилаштву (у даљем тескту: Одлука) уређује се 

организација, постављање и разрешење Општинског јавног правобраниоца, делокруг, начин рада као 

и друга питања од значаја за рад и функционисање Општинског јавног правобранилаштва.  

 

Члан 2. 

 

Послове правне заштите имовинских правa и интереса  општине Бачка Топола  врши 

Општинско јавно правобранилаштво. 

 

Члан 3. 

 

Општинско јавно правобранилаштво је законски заступник Општине. 

Седиште Општинског јавног правобранилаштва је у седишту општине Бачка Топола у Бачкој 

Тополи, улица Маршала Тита број 30. 

Средства за финансирање рада Општинског јавног правобранилаштва обезбеђују се у буџету 

општине Бачка Топола. 
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II Делогкруг рада Општинског јавног правобранилаштва 

 
Члан 4. 

 

Општинско јавно правобранилаштво обавља своју функцију на основу закона и других 

прописа донетих у складу са Уставом и законом. 

 

Члан 5. 

 

Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства 

пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских и других права и 

интереса општине, као и његових органа и служби, чије се финансирање обезбеђује у буџету 

општине. 

 

Члан 6. 

 

Општинско јавно правобранилаштво заступа општину, његове органе и службе у судским и 

управном поступку ради остваривања њихових имовинских права и интереса и других права и има 

положај законског заступника. 

 

Члан 7. 

 

Општинско јавно правобранилаштво може заступати и друга правна лица у погледу њихових 

имовинских права и интереса, кад интереси тих  правних лица нису у супротности са функцијом из 

члана 4.  ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

У случајевима у којима то природа спора допушта, Општинско јавно правобранилаштво ће 

пре покретања парнице или другог поступка предузети активности и мере ради споразумног 

решавања спорног односа. 

Правно или физичко лице које има намеру да покрене поступак против Општине, његових 

органа, служби или правног лица чија имовинска и друга права и интересе заступа Општиско јавно 

правобранилаштво може се обратити Општинском јавном правобранилаштву са предлогом за 

споразумно решење спорног односа. О предузетим мерама, активностима и њиховом резултату 

Општинско јавно правобранилаштво дужно је да обавести подносиоца у року од 30 дана од дана 

пријема захтева. 

 

Члан 9. 

 

Општинско јавно правобранилаштво даје органима општине, стручним службама као и 

другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, правна мишљења у вези са 

закључивањем имовинско-правних и других послова, као и правна мишљења о другим правним 

питањима. 

Мишљење из става 1. овог члана Општинског јавног правобранилаштва даје на захтев органа, 

стручне службе и лица из става 1. овог члана, као и по сопственој иницијативи. 

Захтев из става 2. овог члана, Општинском јавном правобранилаштву упућује се у писаном 

облику. 

Мишљења из става 1. овог члана Општинско јавно правобранилаштво је обавезно доставити 

у року од 15 дана од дана пријема захтева. 

 

Члан 10. 

 

Органи и службе из члана 6. ове Одлуке, као и друга правна лица које заступа Општинско 

јавно правобранилаштво дужни су да Општинском јавном правобранилаштву достављају све 

потребне податке, документацију, обавештења, као и друге доказе неопходне за остваривање 
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надлежности утврђене одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 11. 

 

Трошкови заступања у судским и управним поступцима признају се Општинском јавном 

правобранилаштву по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката. 

Остварени приходи су приход општине. 

 

III Организација и рад Општинског јавног правобранилаштва 

 

Члан 12. 

 

Функцију Општинског јавног правобраниоца врши Општински јавни праовбранилац. 

Општинског јавног праовбраниоца поставља и разрешава Скупштина општине Бачка Топола 

јавним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника, чије постављање, на основу 

конкурса, Скупштини предлаже Општинско веће. 

Општинско веће доноси одлуку о расписивању јавног конкурса за избор Општинског јавног 

правобраниоца. 

 

Општински јавни правобранилац се поставља  на четири године и може бити поново 

постављен. 

Предлог кандидата из става 2. овог члана подноси се Скупштини општине у писаном облику. 

Предлог из става 5. овог члана садржи: име и презиме кандидата, личну и радну биографију и 

сагласност кандидата у писаном облику. 

 

Члан 13. 

 

За Општинског јавног правобраниоца  може бити постављено лице које је држављанин 

Републике Србије, која испуњава опште услове за рад у државним органима, које је дипломирани 

правник са положеним правосудним испитом и има најмање пет година радног искуства на 

пословима правне струке. 

Под завршеним факултетом, у смислу овог члана не подразумева се факултет на 

трогодишњим студијама. 

 

Члан 14. 

 

Општинском јавном правобраниоцу може престати функција и пре истека времена на који је 

постављен, подношењем оставке, испуњеношћу услова за пензију и разрешењем. 

Оставка из става 1. овог члана подноси се Скупштини општине у писаном облику и не мора 

бити образложена. 

Предлог за разрешење Општинског јавног правобраниоца може поднети Општинско веће или 

1/3 одборника Скупштине општине. 

Предлог из става 3. овог члана подноси се Скупштини општине у писаном обилку са 

образложењем разлога за разрешење Општинског јавног праовбраниоца пре истека мандата. 

 

Члан 15. 

 

Радом Општинског јавног правобранилаштва руководи Општински јавни правобранилац. 

 

Члан 16. 

 

Општински јавни правобранилац за свој рад и рад Општинског јавног правобранилаштва 

одговара Скупштини општине Бачка Топола и Опшинском већу. 

Општински јавни правобранилац једном годишње, а најкасније до 15. марта наредне године 

подноси Скупштини општине извештај о свом раду за претходну годину. 
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Члан 17. 
 

Јавно правобранилаштво има свој печат и штамбиљ. 

Печат Опшинског јавног правобранилаштва је округлог облика пречника 32 mm, са текстом 

на ободу на српском језику ћириличним писмом и на мађарском, русинском и словачком језику са 

својим писмима: Република Србија, Општина Бачка Топола, Општинско јавно правобранилаштво , 

Бачка Топола и грбом Републике Србије. 

Штамбиљ је четвртастог облика са текстом Република Србија, Општина Бачка Топола,  

Општинско јавно правобранилаштво Бачка Топола и грбом Републике Србије. 

 

Члан 18. 
 

Административно – техничке послове Општинског јавног правобранилаштва врше запослени 

у Општинској управи. 

 

Члан 19. 
 

Средства за финансирање послова Општинског јавног правобраниоца обезбеђују се у буџету 

општине. 

Распоред средстава неопходних за рад Општинског јавног правобранилаштава обезбеђују се 

у скаду са законом. 

Средства за исплату плате обезбеђују се у складу са законом, уредбом и актима о платама, 

додацима на плате, накнадама и осталим примањима и другим прописима. 

Нардбодавац за исплату средстава из става 1. овог члана је Општински јавни правобранилац. 

 

IV Радни односи 
 

Члан 20. 
 

Општински јавни правобранилац остварује права и обавезе из радног односа као и изабрана и 

постављена  лица у Скупштини општине. 

 

V  Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 21. 
 

Скупштина општине ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке поставити 

Општинског јавног правобраниоца у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

 Члан 22. 
 

Општински јавни правобранилац је дужан да у року од 30 дана од дана постављања из члана 

21. ове Одлуке, донесе Правилник о раду.  

 

Члан 23. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обајвљивања у “Службеном листу општине 

Бачка Топола” . 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном правобранилаштву  

(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/1992). 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА  ТОПОЛА 

Број: 021-2/2013-V  Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине  

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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62. 

 На основу члана 5. Одлуке о оснивању признања «Про урбе» («Сл. лист општине Б.Топола» 

број 10/2001 и 2/2005) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка 

Топола» број 15/2008, 1/2009,  6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Б.Топола, на седници одржаној 

дана 27. јуна 2013. године донела је 
 

 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА «ПРО УРБЕ» У 2013. ГОДИНИ 
 

I 

 

 Додељује се признање «Про урбе»  у 2013. години:  

 

 1. Имрич Халас Илони, наставници ликовног васпитања у пензији, из Пачира 

 2. Др Бориславу Ђукићу, лекару у пензији из Бачке Тополе и 

 3. Фудбалском клубу „Бачка Топола“ из Бачке Тополе. 

 

II 

 

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

Бачка Топола». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 17-3/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
63. 

 На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Србије'',бр.62/06, 47/11 и 93/12) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола 

(''Службени лист општине Бачка Топола бр. 15/08, 1/09, 6/10 и 9/12) Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У  
 

О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ГРАЂЕВИНСКИХ  

ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1.  
 

 Овом Одлуком утврђује се износ просечне тржишне цене квадратног метра грађевинских 

објеката на територији општине Бачка Топола, који ће се примењивати за утврђивање основице 

пореза на имовину  на права на непокретностима физичких лица за 2013. годину. 

 

Члан 2. 
 

 Пореска основица пореза на имовину на права на непокретностима за физичка лица из члана 

5. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 57/12), утврђује се на начин прописан чланом 4. 

Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 38/01, 45/04 и 27/11). 
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Члан 3. 
 

 Просечна тржишна цена квадратног метра по врстама грађевинских објеката утврђена 

Одлуком  о просечној тржишној цени квадратног метра грађевинских објеката на територији 

општине Бачка Топола која је објављена у „Службеном листу општине Бачка Топола, бр. 6/11“, 

примењује се и у 2013. години. 

Члан 4. 
 

 На основу ове Одлуке, Служба за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе 

Бачка Топола ће донети решења о утврђивању пореза на имовину на права на непокретностима 

физичких лица за 2013. годину. 

 

Члан 5.  
 

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

Бачка Топола''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-5/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

64. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007), члана 19. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/2012) и члана 42. став 1. тачка 7)  Статута општине Бачка Топола  („Службени лист општине 

Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010  и 9/2012) Скупштина општине на седници одржаној дана 

27. јуна  2013. године, донела је 
 

О Д Л У К А 
 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД  ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНИХ ОДБОРА  

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се право на накнаду за рад члановима Надзорних одбора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола. 

 

Члан 2. 
 

 Накнада за рад члановима у Надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач општина 

Бачка Топола утврђује се месечно у следећим износима: 

- за председника Надзорног одбора Јавних предузећа  17.000,00 динара 

- за чланове Надзорних одбора Јавних предузећа   11.000,00 динара 

 

Члан 3. 
 

Средства из члана 2. ове Одлуке  обезбеђују се из прихода јавних предузећа, односно из 

буџета општине Бачка Топола. 
 

Члан 4. 
 

Накнада за рад из члана 2. ове Одлуке се може кориговати у зависности од достављених 

тромесечних извештаја о реализацији програма пословања јавног предузећа, а на основу предлога 

Општинског већа општине Бачка Топола. 
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Члан 5. 

 

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

општине Бачка Топола“.  

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 121-26/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

65. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007), и члана 42. став 1. тачка 7) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка  Топола“, бр. 15/2008, 1/2009,, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници 

одржаној дана  27. јуна 2013. године  донела је  

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ 
ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о одређивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, постављених и 

именованих лица у органима и организацијама општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 10/2008, 15/2008, 12/2009 и 8/2012) у члану 4. став 1. брише се текст „јавних 

предузећа“,  а потом се брише и текст целокупне тачке I ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА. 

 

Члан 2. 

 

 У самосталном члану 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одређивању коефицијената 

за обрачун и исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у органима и организацијама 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 8/2012) брише се текст „јавним 

предузећима“.  

Члан 3. 
  

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 121-27/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола             Фазекаш Роберт, с.р. 

 

66. 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 42/91 и 71/94), члана 17. став 2 Закона о библиотечко-информационој 

делатности(„Службени гласник Републике Србије“ број 52/2011) и члана 42. тачка 10. Статута 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 

9/2012), Скупштина општине бачка Топола на седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Пеновац Нараи Ева,  професор мађарског језика и књижевности из Бачке 

Тополе, дужности директора Народне библиотеке Бачка Топола са  08.07.2013. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-50/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
67. 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 42/91 и 71/94), члана 17. став 2 Закона о библиотечко-информационој 

делатности(„Службени гласник Републике Србије“ број 52/2011) и члана 42. тачка 10. Статута 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 

9/2012), Скупштина општине бачка Топола на седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

ПЕНОВАЦ НАРАИ ЕВА, професор мађарског језика и књижевности из Бачке Тополе, 

именује се за директора Народне библиотеке Бачка Топола, на мандатни период од четири године, 

почев од  09.07.2013. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-51/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

68. 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 42/91 и 71/94), и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 9/2012), Скупштина општине бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА „ДОМА КУЛТУРЕ“  
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Чипе Тимеа, дипл. биолог из Бачке Тополе, дужности директора „Дома 

културе“ општине Бачка Топола са  08.07.2013. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-52/2013 Председник 

Дана: 27.06.013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

69. 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 42/91 и 71/94),члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени 

лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 9/2012), Скупштина општине бачка 

Топола на седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА “ДОМА КУЛТУРЕ” 
 ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

ЧИПЕ ТИМЕА, дипл. Биолог из Бачке Тополе, именује се за директора „Дома културе“ 

општине Бачка Топола, на мандатни период од четири године, почев од  09.07.2013. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-53/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 



Број 8. 27.06.2013. СТРАНА   355. OLDAL 2013.06.27. 8. szám 

 
 

 

 

70. 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО 
СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА  

 

 
 

I 

 

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа комунално стамбено грађевинске делатности 

„Комград“ Бачка Топола, који је донео Управни одбор у својству Надзорног одбора Јавног предузећа 

за комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола, на седници одржаној дана  

5.06.2013. године, под бројем 132. 

 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                      

БАЧКА ТОПОЛА                                                              

Број: 110-10/2013-V Председник                                                                                    

Дана: 27.06.2013. Супштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

71. 

 На основу члана 12. став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС, број 119/2012), 

члана 32. тачка 9.). Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС број 129/2007) , члана 42. тачка 

10.). Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“ број 

15/2008,1/2009.6/2010 и 9/2012) и члана 39. Одлуке о усклађивању   Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола,  („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број  6/2013), Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана 

27. јуна 2013 године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

“КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 

 

        У Надзорни одбор Јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“  

Бачка Топола,  на  период од 4 године, почев од  28. јуна 2013.године ,    именују се: 
 

-из реда оснивача: 
 

1. Золтан Иванић, дипл.економиста, Бачка Топола, Охридска 1. - за председника  

2. Горан Узелац, дипл.економиста, Бачка Топола, Ружа бр. 19.  - за члана 
 

-из реда запослених: 
 

3.  Нада Бошњак, дипл.правник, Липар, Светозара Марковића 53. -за члана 
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II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                      

БАЧКА ТОПОЛА                                                              

Број: 02-54/2013-V Председник                                                                                    

Дана: 27.06.2013. Супштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

72. 

 На основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/2012), члана 

32. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС „, број 129/2007) и члана 42. тачка 7. и 

31. Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“ број 

15/2008,1/2009,6/2010 и 9/2012) и члана  47. Одлуке о усклађивању   Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола,  („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број  6/2013), Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана  

27.06. 2013 године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД“ 
 БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

        Мр. Сомбати Золтану, магистру пољопривредних наука, из Пачира, ул. Лењинова број 32, 

престаје мандат директора Јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“  

Бачка Топола, због истека периода на који је именован,  дана 8.07.2013. године. 

 
II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-55/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

  

73. 

 На основу члана 42. став 1 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/2012), 

члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС „, број 129/2007) и члана 42. тачка 

10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“ број 

15/2008,1/2009.6/2010 и 9/2012) и члана  51. Одлуке о усклађивању   Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола,  („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број  6/2013), Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана 

27. јуна 2013 године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД“ 

БАЧКА ТОПОЛА 
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I 

 

        Мр. Сомбати Золтан, из Пачира, ул. Лењинова број 32, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“  Бачка Топола, 

почев од 09.07.2013. године у трајању  најдуже до шест месеци. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-56/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р.  

 

74. 

На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

119/2012), и члана 42. став 1. тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на седници 

одржаној дана 27.06.2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

Образује се Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина 

Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија), на мандатни период од три (3)  године. 

 

II 
 

 Комисија се састоји од председника и четири члана, и то  : 

1. Ласло Кмећко, дипл.правник, Бачка Топола, ул.Кошут Лајоша 15. - за председника, 

2. Оливера Ненадић, дипл.правник, Бачка Топола, ул. Војводе Мишића 5. – за члана, 

3. Тимеа Суроми, дипл.економиста, Бачка Топола, Матија Корвина 46. – за члана, 

4. Нада Мехаковић, дипл.правник, ул. Дунавска бр. 2/2, Бачка Топола – за члана, представник 

Сталне конференције градова и општина 

5. - Нада Бошњак, дипл.правник, Липар, ул.Светозара Марковића 53.– за члана – за избор 

директора ЈП „Комград“ 

- Илдико Золцер, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Кривајска 12. - за члана – за избор 

директора ЈП „Тржница“ 

- Роберт Пашти, дипл.инж.грађевинарства, Бачка Топола, ул.Чаки Лајоша 20.   - за члана – за 

избор директора ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 

потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

-  Петер Тот, новинар, Мали Иђош, ул. Вука Караџића 22. - за члана  - за избор директора 

ЈИП „Бачка Топола“ 
 

 

III 
 

Комисија је дужна да : 

- разматра пријаве кандидата по  расписаном јавном конкурсу за директора јавног предузећа, 

и овлашћена је да закључком одбаци пријаве које су неблаговремене, непотупне  и неразумљиве, а 

против ког закључка није дозвољена посебна жалба; 

- сачини списак кандидата који испуњавају услове за именовање; 
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- спроведе изборни поступак, односно оцени кандидате на основу стручне оспособљености, 

знања и вештине кандидата, а изборни поступак може да спроведе у више делова, писменом 

провером, усменим разговором (интервју), или на неки други одговарајући начин, о чему одлучује 

Комисија; 

- сачини записник о изборном поступку; 

- сачини листу за именовање од највише три (3) најбоље рангирана кандидата, који су 

испунили мерила прописана за именовање директора јавних предузећа, са бројчано исказаним и 

утврђеним мерилима прописаним за именовање и заједно са записником о изборном поступку 

достави је надлежном органу управе који је предложио доношење одлуке о расписивању јавног 

конкурса. 

Комисија у вршењу својих послова треба да буде стручна, независна и непристрасна. 
 

IV 
 

Комисија је дужна да донесе Пословник о раду, као и друга акта која су неопходна за рад и 

функционисање Комисије. 

 

V 
 

Стручне и административно- техничке послове за потребе Комисије ће обављати надлежно 

Одељење Општинске управе Бачка Топола. 
 

VI 
 
 

Комисија ће користити печат Скупштине општине Бачка Топола. 

 
VII 

 

Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад и накнаду трошкова, а што ће 

се утврдити посебним актом  Општинског већа општине Бачка Топола. 

 
VIII 

 

 Ово Решење  објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-57/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

75. 

На основу члана 28. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 119/2012) и члана 42. тачке 7. и10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО  СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

„КОМГРАД“  БАЧКА ТОПОЛА 
 
 

и расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО  СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“ 

БАЧКА ТОПОЛА  
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I 
 

Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа комунално стамбене 

грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола ( у даљем тексту: Јавно предузеће) у складу са 

одредбама Закона о јавним предузећима. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање  директора Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане 

јавним конкурсом. 

 

II 
 

Подаци  о Јавном предузећу и радном месту 

 
Јавно предузећe је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и послује 

као јединствена радна целина. Права оснивача остварује Скупштина општине и власник је 100% 

удела у основном капиталу јавног предузећа.Седиште јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица 

Матије Корвина бр.18 . 

Претежна делатност Јавног предузећа је : 38.11 Сакупљање отпада који није опасан. 

Осим наведене претежне делатности врши и следеће делатности: 

38.21-третман и одлагање отпада који није опасан 

36.00-сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде 

37.00-уклањање отпадних вода 

81.29-услуге осталог чишћења 

81.30-услуге уређења и одржавања околине 

96.03-погребне и сродне делатности 

35.30-снабдевање паром и климатизација 

33.11-поправка металних производа 

41.20-изградња стамбених и нестамбених зграда 

42.11-изградња путева и аутопутева 

42.21-изградња цевовода 

42.22-изградња електричних и телекомуникационих водова 

42.91-изградња хидро техничких објеката 

42.99-изградња осталих непоменутих грађевина 

43.11-рушење објеката 

43.12-припремна градилишта 

43.22-постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 

43.31-малтерисање 

43.32-уградња столарије 

43.33-постављање подних и зидних облога 

43.34-бојење и застакљивање 

43.39-остали завршни радови 

43.91-кровни радови 

43.99-остали непоменути специфични грађевински радови 

45.20-одржавање и поправка моторних возила 

46    -трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 

47   -трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 

71.11-архитектонска делатност 

71.12-инжењерске делатности и техничко саветовање 

81.22-услуге осталог чишћења зграда и опреме 

82   -канцеларијске-административне и друге помоћне пословне делатности 

03.12-слатководни риболов 

03.22-слатководне аква културе 

Поред наведеног обавља и друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом Јавног 

предузећа. 
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Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време у трајању од 4 године.  

Директор: 

-представља и заступа јавно предузеће 

-организује и руководи процесом рада 

-води пословање јавног предузећа 

-одговара за законитост рада  јавног предузећа 

-предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење 

-предлаже финансијске извештаје 

-извршава одлуке надзорног одбора 

-врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа 

 
III 

 

Услови за именовање директора Јавног предузећа  
 

Примењују се одредбе Закона о раду и подносилац пријаве треба да испуњава и следеће 

услове: 

- да је пунолетан и пословно способан 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије 

обављање је основано јавно предузеће 

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

- да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је 

основано јавно предузеће или најмање 3 године на руководећим положајима  

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности 

- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа 

Пријава кандидата садржи  CV са потребном документацијом. 
 

IV 

Докази који се прилажу 
 

- фотокопија личне карте 

- доказ о досадашњем искуству на одређеним пословима, признања и награде добијене по 

основу стручности 

- фотокопија дипломе о стеченом високом образовању 

- уверење о радном стажу и на којим пословима је радио 

- потврда надлежног суда да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног 

саобраћаја и службене дужности 

- потврда да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност јавног предузећа. 

 

V 

Критеријуми и мерила за оцењивање стручне оспособљености, 
 знања и вештина кандидата  и начин провере  

 
Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата(у даљем 

тексту:стручност) врши се одговором на пет питања које припрема Комисија. 

Писмену проверу чине питања која се односе на познавање система локалне самоуправе и  

система јавних предузећа. Комисија благовремено обавештава кандидате у писаном облику о дану 

месту и времену писмене провере кандидата. 

Сваки одговор на питање се бодује од 1 до 5 бодова. 

Усмена провера стручности кандидата вши се разговором Комисије са кандидатом. 

Свим кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу. 

Максималан број питања је пет . 
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Приликом усмене провере, сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 

понаособ. 

Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат 

понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је добио један кандидат у 

писменој и усменој провери. 

 
VI 

 

Изборни поступак 
 

Изборни поступак се спроводи у више делова: 

-писмена провера 

-усмени разговор са кандидатом 

Након спроведеног изборног поступка, на основу укупног броја бодова које је добио сваки 

кандидат,  Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.  

 На основу Ранг листе  Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље 

рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској 

управи. Истовремано се доставља и записник о изборном поступку. 

 У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити 

Листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену 

проверу кандидата са истим бројем бодова са унапред припремљених додатних  пет  питања. 

 

VII 
 

Рок подношења пријава  
 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Пријаве са пратећом документацијом достављају се у штампаном облику на адресу  Комисије 

за именовање директора Јавног предузећа, М.Тита 30, 24300 Бачка Топола. 

  Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Контакт особа: за сва додатна објашњења обратити се Седлар Петеру на телефон 024/715-899 

 

VIII 
 

Објављивање 
 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије,  дневном листу „Дневник“ 

Нови Сад и „Magyar Szó” Нови Сад и на веб страни  www.btopola.org.rs , с тим што ће се 

рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 

 

IX 
 

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

Бачка Топола“ . 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 111-2/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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76. 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана27. јуна 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРДЊУ ОЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, који 

је донео Управни одбор у својству Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење 

Бачка Топола, на седници одржаној дана  11.06.2013. године, под бројем 361/2013 . 

 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-11/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

77. 

 На основу члана 12. став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС, број 119/2012), 

члана 32. тачка 9,). Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС број 129/2007) , члана 42. тачка 

10.). Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“ број 

15/2008,1/2009.6/2010 и 9/2012) и члана 39. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење („Службени лист општине Бачка Топола“, број 6/2013), 

Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана 27. јуна 2013 године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА    ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

 УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

        У Надзорни одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објекта 

заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола,  на  период од 

4 године, почев од  28. јуна 2013.године, именују се: 

 

-из реда оснивача: 
 

1. Лајош Червенак, дипл.инж.архитектуре, Бачка Топола, Отона Жупанчића бр.4.  -за председника  

2. Золтан Кишкарољ, дипл.инж.архитектуре, Бачка Топола, Др Александра Шијачког 6. - за члана 
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-из реда запослених: 
  

3.Роберт Пашти, дипл.инћ.грађевинарства, Бачка Топола, ул. Чаки Лајоша 20.- за члана 

     

      II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-59/2013-V Председник 

Дана:  27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
78. 

 На основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/2012), члана 

32. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС „, број 129/2007) и члана 42. тачка 7. и 

31. Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“ број 

15/2008,1/2009,6/2010 и 9/2012) и члана  47. Одлуке о усклађивању   Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола,  („Службени лист општине Бачка Топола“, број  

6/2013), Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана  27. јуна 2013 године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

        Манић Иштвану,дипл.економисти  из Бачке Тополе, Трг Светог Илије бр. 7., престаје мандат 

директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, због истека периода на 

који је именован,  дана 8.07.2013. године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-60/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

79. 

 На основу члана 42 став 1 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/2012), 

члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ ,број 129/2007), члана 42. тачка 

10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“ број 15/2008,1/2009, 

6/2010 и 9/2012) и члана 51.Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко 

планирање и уређење („Службени лист Општине Бачка Топола“, број 6/2013), Скупштина општине 

Бачка Топола  на седници одржаној дана  27. јуна 2013 године, донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
 КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 

 

        Манић Иштван дипл. економиста из Бачке Тополе, ул.Трг Светог Илије број 7.  именује се за 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа за  грађевинско земљиште путеве и изградњу 

објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење  делатности  Бачка 

Топола, почев од 09.07.2013. године у трајању  најдуже до шест месеци. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-61/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
 

80. 

На основу члана 28. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 119/2012) и члана 42. тачке 7. и10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО   
ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
 

и расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО   ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење Бачка Топола ( у даљем тексту: Јавно предузеће) у складу са одредбама Закона о јавним 

предузећима. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање  директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење Бачка Топола(у даљем тексту: Комисија). 

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане 

јавним конкурсом. 
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II 

 

Подаци  о Јавном предузећу и радном месту 
 

Јавно предузећe је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и послује 

као јединствена радна целина. Права оснивача остварује Скупштина општине и власник је 100% 

удела у основном капиталу јавног предузећа.Седиште јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица 

М.Тита бр. 70. 

Претежна делатност Јавног предузећа је : 81.30 Услуге уређења и одржавања околине. 

Осим наведене претежне делатности врши и следеће делатности: 

02.20 сечење дрвећа 

41.10 разрада грађевинских пројеката 

42.99 изградња осталих непоменутих грађевина 

43.11 рушење објеката 

43.12 припрема градилишта 

52.21 услужне делатности у копненом саобраћају 

68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

71.11 архитектонска делатност 

71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање 

 Поред наведеног обавља и друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом 

Јавног предузећа. 

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време у трајању од 4 

године.  

Директор: 

-представља и заступа јавно предузеће 

-организује и руководи процесом рада 

-води пословање јавног предузећа 

-одговара за законитост рада  јавног предузећа 

-предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење 

-предлаже финансијске извештаје 

-извршава одлуке надзорног одбора 

-врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа 

 
III 

 

Услови за именовање директора Јавног предузећа  
 

Примењују се одредбе Закона о раду и подносилац пријаве треба да испуњава и следеће 

услове: 

- да је пунолетан и пословно способан 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије 

обављање је основано јавно предузеће 

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

- да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је 

основано јавно предузеће или најмање 3 године на руководећим положајима  

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности 

- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа 
 

Пријава кандидата садржи  CV са потребном документацијом. 

 

IV 

Докази који се прилажу 
 

- фотокопија личне карте 
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- доказ о досадашњем искуству на одређеним пословима, признања и награде добијене по 

основу стручности 

- фотокопија дипломе о стеченом високом образовању 

- уверење о радном стажу и на којим пословима је радио 

- потврда надлежног суда да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног 

саобраћаја и службене дужности 

- потврда да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност јавног предузећа. 

 

V 

Критеријуми и мерила за оцењивање стручне оспособљености, 

 знања и вештина кандидата  и начин провере  
 

Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата(у даљем 

тексту:стручност) врши се одговором на пет питања које припрема Комисија. 

Писмену проверу чине питања која се односе на познавање система локалне самоуправе и  

система јавних предузећа. Комисија благовремено обавештава кандидате у писаном облику о дану 

месту и времену писмене провере кандидата. 

Сваки одговор на питање се бодује од 1 до 5 бодова. 

Усмена провера стручности кандидата вши се разговором Комисије са кандидатом. 

Свим кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу. 

Максималан број питања је пет . 

Приликом усмене провере, сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 

понаособ. 

Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат 

понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је добио један кандидат у 

писменој и усменој провери. 

 
VI 

 

Изборни поступак 
 

Изборни поступак се спроводи у више делова: 

-писмена провера 

-усмени разговор са кандидатом 

Након спроведеног изборног поступка, на основу укупног броја бодова које је добио сваки 

кандидат,  Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.  

 На основу Ранг листе  Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље 

рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској 

управи. Истовремано се доставља и записник о изборном поступку. 

 У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити 

Листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену 

проверу кандидата са истим бројем бодова са унапред припремљених додатних  пет  питања. 

 

VII 

 

Рок подношења пријава  
 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Пријаве са пратећом документацијом достављају се у штампаном облику на адресу  Комисије 

за именовање директора Јавног предузећа, М.Тита 30, 24300 Бачка Топола. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Контакт особа: за сва додатна објашњења обратити се Седлар Петеру на телефон 024/715-899 
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VIII 

Објављивање 
 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије,  дневном листу „Дневник“ Нови Сад 

и „Magyar Szó” Нови Сад и на веб страни  www.btopola.org.rs , с тим што ће се 

рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 

 

IX 
 

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

Бачка Топола“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 111-3/2013-V                                                                          Председник 

Дана: 27.06.2013.                                                                     Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                            Фазекаш Роберт, с.р. 

 

81. 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА  

 

I 
 

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој 

„Тржница“ Бачка Топола, који је донео Управни одбор у својству Надзорног одбора Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола, на седници 

одржаној дана  5.06.2013. године, под бројем 188/2013. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-9/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

82. 

 На основу члана 12. став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС, број 119/2012), 

члана 32. тачка 9.). Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС број 129/2007) , члана 42. тачка 

10.). Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“ број 

15/2008,1/2009.6/2010 и 9/2012) и члана 39.  Одлуке о усклађивању   Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“  Бачка Топола,  („Службени 

лист општине Бачка Топола“, број 6/2013), Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној 

дана 27. јуна 2013 године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊОЈ  „ТРЖНИЦА“ 
БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

        У Надзорни одбор Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој 

„Тржница“ Бачка Топола,  на  период од 4 године, почев од  28. јуна 2013.године ,    именују се: 

 

-из реда оснивача: 

 

1.  Јожеф Миклош, дипл.инж.пољопривреде, Пачир, Петефи бригаде 8. - за председника  

2.  Шандор Ловаш, дипл.економиста, Стара Моравица, Летња 12. - за члана 

 

-из реда запослених: 

 

3. Илдико Золцер, дипл.економиста, Бачка Топола, ул. Кривајска 12. -за члана 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-62/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 
 

83. 

На основу члана 28. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 119/2012) и члана 42. тачке 7. и 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ 

 УСЛУГА НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА 
 

и расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ 

 УСЛУГА НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 

пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола ( у даљем тексту: Јавно предузеће) у складу са 

одредбама Закона о јавним предузећима. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање  директора Јавног предузећа за одржавање 

пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане 

јавним конкурсом. 
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II 
 

Подаци  о Јавном предузећу и радном месту 
 

Јавно предузећe је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и послује 

као јединствена радна целина. Права оснивача остварује Скупштина општине и власник је 100% 

удела у основном капиталу јавног предузећа.Седиште јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица 

Карађорђева бб. 

Претежна делатност Јавног предузећа је : 4799 –Остала трговина на мало изван продавница 

тезги и пијаца. 

Осим наведене претежне делатности врши и следеће делатности: 

47.11 –трговина на мало у неспецијализованим продавн претежно храном, пићима и 

дуваномицама 

47.21-трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама 

47.23-трговина на мало рибом љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама 

47.81-трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама 

47.82-трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама 

47.89-трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама 

47.99-остала трговина на мало изван продавница тезги и пијаца 

55.20-одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 

56.10-делатности ресторана и покретних угоститељских објаката 

52.10-складиштење 

58.20-изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

82.30-организовање састанака и сајмова 

 Поред наведеног обавља и друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом 

Јавног предузећа. 

 
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време у трајању од 4 године.  

Директор: 

-представља и заступа јавно предузеће 

-организује и руководи процесом рада 

-води пословање јавног предузећа 

-одговара за законитост рада  јавног предузећа 

-предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење 

-предлаже финансијске извештаје 

-извршава одлуке надзорног одбора 

-врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа 

 
III 

 

Услови за именовање директора Јавног предузећа  
 

Примењују се одредбе Закона о раду и подносилац пријаве треба да испуњава и следеће 

услове: 

- да је пунолетан и пословно способан 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије 

обављање је основано јавно предузеће 

- да има степено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

- да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је 

основано јавно предузеће или најмање 3 године на руководећим положајима  

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности 

- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа 
 

Пријава кандидата садржи  CV са потребном документацијом. 
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IV 
 

Докази који се прилажу 
 

- фотокопија личне карте 

- доказ о досадашњем искуству на одређеним пословима, признања и награде добијене по 

основу стручности 

- фотокопија дипломе о стеченом високом образовању 

- уверење о радном стажу и на којим пословима је радио 

- потврда надлежног суда да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног 

саобраћаја и службене дужности 

- потврда да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност јавног предузећа. 

 

V 
 

Критеријуми и мерила за оцењивање стручне оспособљености, 
 знања и вештина кандидата  и начин провере  

 
Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата(у даљем 

тексту:стручност) врши се одговором на пет питања које припрема Комисија. 

Писмену проверу чине питања која се односе на познавање система локалне самоуправе и  

система јавних предузећа. Комисија благовремено обавештава кандидате у писаном облику о дану 

месту и времену писмене провере кандидата. 

Сваки одговор на питање се бодује од 1 до 5 бодова. 

Усмена провера стручности кандидата вши се разговором Комисије са кандидатом. 

Свим кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу. 

Максималан број питања је пет . 

Приликом усмене провере, сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 

понаособ. 

Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат 

понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је добио један кандидат у 

писменој и усменој провери. 

 
VI 

 

Изборни поступак 
 

Изборни поступак се спроводи у више делова: 

-писмена провера 

-усмени разговор са кандидатом 

Након спроведеног изборног поступка, на основу укупног броја бодова које је добио сваки 

кандидат,  Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.  

 На основу Ранг листе  Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље 

рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској 

управи. Истовремано се доставља и записник о изборном поступку. 

 У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити 

Листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену 

проверу кандидата са истим бројем бодова са унапред припремљених додатних  пет  питања. 

 

VII 
 

Рок подношења пријава  
 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Пријаве са пратећом документацијом достављају се у штампаном облику на адресу  Комисије 
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за именовање директора Јавног предузећа, М.Тита 30, 24300 Бачка Топола. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Контакт особа: за сва додатна објашњења обратити се Седлар Петеру на телефон 024/715-899 

 

VIII 
 

Објављивање 

 
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије,  дневном листу „Дневник“ 

Нови Сад и „Magyar Szó” Нови Сад и на веб страни  www.btopola.org.rs , с тим што ће се 

рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 

 

IX 
 

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

Топола“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 111-4/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

84. 

На основу члана 4 став 2. и члана 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 119/12),  члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. став 1. тачка 9) Статута општине Бачка Топола („Службени 

лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, доноси 

 

О Д Л У К У  
 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“  У  БАЧКОЈ ТОПОЛИ  

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком се врши усклађивање Одлуке о оснивању Јавног информативног предузећа  

„Бачка Топола“, у Бачкој Тополи („Службени лист Општине Бачка Топола“, број: 10/2001, 6/2002,   

1/2008  и   8 /2012 ) ,  са Законом о јавним предузећима.                                                                                                                                                                                   

 Јавно информативно предузеће  „Бачка Топола“  Бачка Топола, (у даљем тексту: Јавно 

предузеће), уписано код Агенције за привредне регистре решењем број: БД 46652/2005 од 

06.07.2005..године, наставља са радом у складу са одредбама ове одлуке. 

Члан 2. 

Јавно предузеће је основано је и послује ради обезбеђивања трајног обављања 

делатности: 

          - јавног информисања, 

                    - радио и телевизија (радио телевизијске станице, радио-станице, радио 

телевизијски центри, студија и релеји), 
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                       - новинско-издавачка делатност, 

                       - туристичка посредовања, туристичке агенције , туристички бирои, 

                       - услуге рекламе и економске пропаганде, услуге испитивања тржишта  

                       - култура, уметност и информисање, 

                       - издавачка делатност, издавање аудио и видео касета, 

                       - кинематографија, 

             -снимање филмова (снимање и креативна обрада кинематографских дела, пратеће 

уметничке активности и услуге). 

           

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 

оснивача и Јавног предузећа  у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 

 -  пословно име и седиште Јавног предузећа; 

 -  претежна делатност Јавног предузећа; 

 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа  према 

оснивачу; 

 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и 

сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања Јавног предузећа; 

 -  заступање Јавног предузећа; 

 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

 -  органи Јавног предузећа; 

 -  имовина која се не може отуђити; 

 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину 

Јавног предузећа  у складу са законом; 

 -  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно 

предузеће. 

 

 II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач Јавног предузећа 
 

Члан 4. 

 
Оснивач Јавног предузећа је Скупштина општинеа Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30,  

матични број 08070547, Национални савет мађарске националне мањине и Покрајински секретаријат 

за информације ( у даљем тексту: оснивачи). 

 Оснивач Јавног предузећа Скупштина  општине Бачка Топола и Национални савет мађарске 

националне мањине имају удео од 74,55%   у основном капиталу Јавног предузећа са номиналним 

износом једнаким износу уписаног и уплаћеног  основног капитала и Покрајински секретаријат за 

информације има удео од 25,45% у основном капиталу  Јавног предузећа са номиналним износом  

једнаком износу уписаног и уплаћеног основног капитала. 

  

Правни статус Јавног предузећа 
 

Члан 5. 

 

 Јавно предузеће  има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом. 

 Јавно предузеће  у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 

име и за свој рачун. 
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Одговорност за обавезе Јавног предузећа 
 

Члан 6. 

 
 Јавно предузеће  за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом. 

 
Заступање и представљање Јавног предузећа 

 

Члан 7. 

 

 Јавно предузеће  заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Пословно име Јавног предузећа 
 

Члан 8. 

 

 Јавно предузеће послује под следећим пословним именом : ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ  „БАЧКА ТОПОЛА“. 

             Скраћено пословно име је ЈИП   „ БАЧКА ТОПОЛА“.  

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа  уз сагласност 

оснивача. 

 

Седиште Јавног предузећа 
 

Члан 9. 

 
 Седиште Јавног предузећа  је у Бачкој Тополи,  улица  Дунавска   број 8/III. 

 О промени седишта Јавног предузећа  одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

 

Печат и штамбиљ Јавног предузећа 
 

Члан 10. 

 
 Јавно предузеће  поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 

ћириличким писмом, и на мађарском, словачком и русинском језику на њиховим писмима, а који 

језици су у службеној употреби у општини Бачка Топола. 

 Печат је округлог облика и садржи  скраћено  пословно име Јавног предузећа. 

 Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије, у складу са 

законом.  

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи скраћено пословно име Јавног предузећа  и место 

за датум и број. 

  

Унутрашња организација јавног предузећа 
 

Члан 11. 

 
 Јавно предузеће  послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа  уређује се унутрашња организација и систематизација 

послова. 
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

 

Члан 12. 

 

Претежна делатност Јавног предузећа је: 
 

60.10– емитовање радио програма. 
 

Остале делатности Јавног предузећа су: 

58 Издавачке делатности 
581 Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности 

58.11 Издавање књига 

58.12 Издавање именика и адресара 

58.13 Издавање новина 

58.14 Издавање часописа и периодичних издања 

58.19 Остала издавачка делатност 

 

59  Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање 
      музичких записа 
591  Кинематографска и телевизијска продукција 

59.11 Производња кинематографских дела, аудио- визуелних производа и телевизијског 

          програма 

59.12 Делатности које следе након фазе снимања у производњи киинематографских дела и  

          телевизијског програма 

59.13 Дистрибуција кинематографских дела, аудио- визуелних дела и елевизијског програма 

 

592  Снимање и издавање звучних записа и музике 

59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике 

 

60  Програмске активности и емитовање 
601  Емитовање радио- програма 

60.10 Емитовање радио- програма 

 

602  Производња и емитовање телевизијског програма 

60.20 Производња и емитовање телевизијског програма 

 

61  Телекомуникације 
611  Кабловске телекомуникације 

61.10  Кабловске телекомуникације 

 

612  Бежичне телекомуникације 

61.20 Бежичне телекомуникације 

 

613 Сателитске телекомуникације 

61.30  Сателитске телекомуникације 

 

619  Остале телекомуникационе делатност 

61.90. Остале телекомуникационе делатност 

 

63  Информационе услужне делатности 
631 Обада података, хостинг и стим повезане делатности; веб портали 

63.11 Обада података, хостинг и сл. 

63.12 Веб портали 

 

639 Остале инфоормационе услужне делатности 
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63.91 Делатности новинских агенција 

63.99 информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 
 

73  Рекламирање и истаживање тржишта 
731 Рекламирање 

73.11  Делатност рекламних агенција, 

73-12 Медијско представљање 

 

732  Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 

73.20  Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 
 

 Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању 

претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 

 О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 13. 
 

 Јавно предузеће  може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди 

да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

 1) техничке опремљености; 

 2) кадровске оспособљености; 

 3) безбедности и здравља на раду; 

 4) заштите и унапређења животне средине и 

 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
 

Члан 14. 
 

 Јавно предузеће  може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 

12. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 Јавно предузеће  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе 

и одговорности које има општина Бачка Топола, као оснивач према Јавном предузећу .   

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје оснивач. 

 

 V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Основни капитал 
 

Члан 15. 
 

 Основни капитал Јавног предузећа је  уписан у регистар код Агенције за привредне 

регистре и износи:  

 - новчани капитал износи:  4.371.230,00 RSD  

(словима: четиримилионатристаседамдесетједнахиљададвестатридесетдинара) 

- неновчани капитал износи.  22.000,00 RSD 

(словима:  двадесетдвехиљадединара).   
 

Имовина јавног предузећа 
 

Члан 16. 
 

 Имовину Јавног предузећа  чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину 
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Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Бачка 

Топола. 

 Јавно предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са 

законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и 

обавезе Јавног предузећа  са једне и општине Бачка Топола, као оснивача, са друге стране.  

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини на којима има право коришћења. 

 

Члан 17. 
 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и 

актима Скупштине општине Бачка Топола. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Бачка Топола стиче уделе у 

Јавном предузећу, као и права по основу тих удела. 

 Капитал у Јавном предузећу  подељен на уделе уписује се у регистар. 

  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
 

Члан 18. 
 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује оснивач у складу са 

законом. 
  

Средства јавног предузећа 
 

Члан 19. 
 

 Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 

извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 
– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета Aутономне покрајине 

Војводине и 

– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Расподела добити 

 

Члан 20. 

 

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање 

основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом 

одлуком. 

Одлука о распоређивању добити  доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.  

 

Начела за одређивање цене услуга 
 

Члан 21. 

 
 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа  уређују се посебном 

одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Усвајање захтева за измену цена 
 

Члан 22. 

 
 Утврђивање и измена цена се врши на начин и по поступку прописаним законом. 

Одлуку о промени цена доноси надлежни орган Јавног предузећа, уз сагласност оснивача. 
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Сагласност на одлуку о ценама из става 2. овог члана даје Општинско веће општине Бачка 

Топола.  

Јавно предузеће  је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој 

годишњи програм пословања. 

 Када дође до значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Јавно предузеће  може да током пословне године поднесе оснивачу детаљно 

образложен захтев за одобрење измене цена  услуга, које нарочито садржи разлоге за промену и 

детаљну структуру предложених цена, заједно са изменама годишњег програма пословања.   

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају 

Скупштини општине Бачка Топола.  

 

Унапређење рада и развоја предузећа 
 

Члан 23. 

 
 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном 

плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор Јавног предузећа. 

 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој 

Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 

 Планови и програми рада Јавног предузећа  морају се заснивати на законима којима се 

уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 
Планови и програми 

 

Члан 24. 
 

 Планови и програми Јавног предузећа  су: 
- дугорочни и средњорочни план рада и развоја, 

- годишњи програм пословања Јавног предузећа, 

- финансијски планови и 

- други планови и програми. 

 Годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм) Јавног предузећа доставља се 
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 

 Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. 

 

VI   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА  
 

Права оснивача 
 

Члан 25. 

 

Оснивачи имају следећа права:  

- право управљања Јавним предузећем, на начин утврђен Законом и овом Одлуком,  

- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;  

- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног 

предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом.  
 

Обезбеђење општег интереса 
 

Члан 26. 

 

Ради обезбеђења и заштите општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће 

основано, оснивач даје сагласност на:  

- Статут Јавног предузећа;  
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- годишњи програм пословања за наредну годину и извештај о пословању за претходну 

годину;  

- одлуку о статусним променама; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису 

из оквира делатности од општег интереса;  

- прибављање и отуђење средстава у јавној својини, која су пренета у својину Јавног 

предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег 

интереса;  

- одлуку  о  кредитном  задужењу  преко износа утврђеног годишњим програмом пословања;  

- улагања капитала;  

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији и  

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и овом одлуком.  

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 27. 

 

Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на 

начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 

корисницима.  

Несметано функционисање опреме и објеката 
 

Члан 28. 

 

Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 

функционисање опреме и објеката неопходних за обављање делатности, у складу са законима и 

другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је 

основано.  

 

Поремећај у пословању 
 

Члан 29. 

 
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, оснивач ће предузети мере којима ће 

обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег 

интереса, у складу са законом, а нарочито:  

- промену унутрашње организације Јавног предузећа 

- разрешење Надзорног одбора и директора,  

- именовање привремених органа, 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,  

- друге мере одређене  законом којим  се  уређују  услови и начин обављања делатности од 

општег интереса.  

 

VII   ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, УСЛОВИ 
         ЗАДУЖЕЊА 
 

Пословање под тржишним условима  
 

Члан 30. 

  

 Јавно предузеће послује под тржишним условима у складу са законом којим се уређују 

услови и начин обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
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Члан 31. 
 

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може 

испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под 

условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 

корисника са територије општине.  

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана  Јавно предузеће обавља у 

складу са посебно закљученим уговорима.  

 

Члан 32. 
 

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеним законом.  

 

Расподела добити 

 
Члан 33.  

  

 Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеним законом. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, у складу са програмом пословања и 

годишњим финансијским извештајем Јавног предузећа, уз сагласност оснивача, с тим да се део 

средстава по основу добити усмерава оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних 

прихода. 

 

     Покриће губитака 
 

Члан 34. 
 

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор, у складу са законом, другим 

прописом који уређује расподелу добити и покриће губитака, Статутом, програмом пословања и 

годишњим финансијским извештајем Јавног предузећа, уз сагласност оснивача.  

 
Услови и начин задужења  

 

Члан 35.  
 

Јавно предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и програмом 

пословања Јавног предузећа.  

Одлуку о задужењу Јавног предузећа код пословних банака, фондова или других 

финансијских организација доноси Надзорни одбор.  

Задужењем се, у смислу одредаба ове одлуке, сматра располагање имовином Јавног 

предузећа.  

На одлуку из става 2. овог члана, сагласност даје надлежни орган оснивача, када се ради о 

задужењу веће вредности.  

Задужење веће вредности из става 4. овог члана представља 30% или више књиговодствене 

вредности имовине Јанвог предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања. 

 

VIII    ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Органи јавног предузећа 
 

Члан 36. 
 

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.  

Органи предузећа су:  
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1) Надзорни одбор  

2) директор.  

 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
 

Члан 37. 
 

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од 

четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.  

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је 

утврђен Статутом Јавног предузећа.  

 

Услови за чланове Надзорног одбора 
 

Члан 38. 
 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:  

- да је пунолетно и пословно способно;  

- да  има стечено  високо  образовање трећег или  другог степена,  односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године;  

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање 

је оснивано јавно предузеће;  

- најмање три године искуства на руководећем положају;  

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања;  

- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног 

саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања 

претежне делатности јавног предузећа.  
 

Члан 39. 
 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем.  

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико:  

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,  

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,  

- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да 

одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских 

дужности, несавесним понашањем и на други начин.  

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су 

именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне 

показатеље учинка.  

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана 

Надзорног одбора.  
 

Надлежност Надзорног одбора 
 

Члан 40. 
 

Надзорни одбор:  

 1) утврђује  пословну  стратегију  и пословне  циљеве  предузећа  и  стара  се  о  њиховој 

реализацији;  

 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;  

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;  

 4) надзире рад директора;  

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;  
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 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима;  

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања 

сагласности;  

 8) доноси статут уз сагласност оснивача;  

 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;  

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;  

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и 

одлуком оснивача;  

12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;  

13) врши  друге послове  у складу  са законом, овим оснивачким актом,  статутом и прописима којима 

се утврђује правни положај привредних друштава.  
 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у предузећу.  
 

Накнада за рад 
 

Члан 41. 
 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору.  

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног предузећа.  

 

2) Директор 
 

Члан 42. 
 

Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса у складу са Законом..  

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање Директора 

подноси надлежни орган Општинске  управе, односно Надзорни одбор у складу са Законом.  

За директора  Јавног предузећа може бити именовано лице које  испуњава услове одређене  

Законом о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05 и 54/09) и посебне услове одређене 

Статутом Јавног предузећа. 

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  

 

Надлежности директора 
 

Члан 43. 

Директор Јавног предузећа:  

      1) представља и заступа Јавно предузеће;  

      2) организује и руководи процесом рада;  

      3) води пословање Јавног предузећа;  

      4) одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката 

Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;  

      5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;  

      6) предлаже финансијске извештаје;  

      7) извршава одлуке Надзорног одбора;  

1) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног предузећа. 

 

Зарада директора 
 

Члан 44. 
 

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад Јавно 

предузеће оствари позитиван пословни резултат.  

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.  
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Мандат директора 
 

Члан 45. 
 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.  

 

Разрешење директора 
 

Члан 46. 
 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.  

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се 

предлаже разрешење.  

Члан 47. 

 

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.  

 
Суспензија директора 

 

Члан 48. 
 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, 

правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.  

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.  

 

Вршилац дужности директора 
 

Члан 49. 
 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:  

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења 

оставке или у случају разрешења пре истека мандата;  

2)  уколико буде донето решење о суспензији директора;  

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.  

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.  

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања настанка материјалне штете, 

Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један 

период од шест месеци.  

Услови за именовање Директора утврђени Законом и Статутом Јавног предузећа, као и сва 

права, обавезе и овлашћења Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.  

 

IX  ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Поремећаји у пословању 
 

Члан 50. 
 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети 

мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног предузећа и 

обављање делатности од општег интереса, а нарочито:  

-  промену унутрашње организације Јавног предузећа;  

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа;  

- ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим 

лицима;  

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 
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X   ОСТАЛА ПИТАЊА  

Унутрашња организација 
 

Члан 51. 
 

Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња 

организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног 

предузећа, у складу са законом и овoм Одлуком.  

 

Радни односи 
 

Члан 52. 
 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се општим актом Јавног 

предузећа (колективним уговором или правилником о раду) у складу са законом и актима оснивача.   

  
Остваривање права на штрајк 

 

Члан 53. 
 

У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, општим актом 

Јавног предузећа и посебним актом оснивача.  

У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у 

обављању делатности од општег интереса.  

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће у складу са законом.  
 

Члан 54. 
 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 

складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују  општим актима Јавног 

предузећа или уговором о раду.  

 

Заштита животне средине 
 

Члан 55. 
 

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности руководи принципима одрживог 

развоја и заштите животне средине, као и да обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење 

животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и 

радом створене вредности човекове средине.  

Јавно предузеће је дужно да својим општим актима детаљније утврди активности, односно 

процедуре за спровођење мера заштите животне средине, сагласно закону, подзаконским актима и 

прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине, као и да обезбеди средства за 

њихову реализацију.  

 

Јавност рада предузећа 
 

Члан 56. 

Рад Јавног предузећа је јаван.  

За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор.  

 
Доступност информација 

 

Члан 57. 
 

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама 

закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.  
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Пословна тајна 
 

Члан 58. 
 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који су у складу са законом утврђени 

одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа, чије би саопштавање неовлашћеном 

лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и 

интересима. 

 

XI   СТАТУТ  И  ДРУГИ  ОПШТИ АКТИ 
 

Члан 59. 
 

Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом. Статут је 

основни општи акт Јавног предузећа којим се уређује унутрашња организација Јавног предузећа, 

ближи послови и начин одлучивања органа Јавног предузећа и друга питања у складу са законом и 

другим прописима. 

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу ради давања сагласности.  

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку прописаним за доношење овог 

акта.   

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.  

Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају 

бити у складу са општим актима Јавног предузећа.  

 
XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 60. 
 

Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове  Одлуке.  

Остале опште акте надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.  

 

Члан 61. 
 

Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а његовим члановима мандат даном ступања 

на снагу закона.  

Управни одбор предузећа наставља да обавља послове надзорног одбора прописане законом 

и овом одлуком, до именовања председника и чланова надзорног одбора, у складу са законом.  

Директор предузећа именован до ступања на снагу ове одлуке наставља са обављањем своје 

функције до именовања новог директора, у складу са законом. 
 

Члан 62. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке  престаје да важи Одлука о оснивању Јавног информативног 

предузећа “Бачка Топола“ у Бачкој Тополи („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.   10/2001, 

6/2002, 1/2008 и  8 /2012 ). 
 

Члан 63. 
 

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

Бачка Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-18/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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85. 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 10. Статута општине („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„БАЧКА ТОПОЛА“ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 
 

I 
 

Даје се сагласност на Статут Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ Бачка Топола, 

који је донео Управни одбор у својству Надзорног одбора Јавног информативног предузећа „Бачка 

Топола“ Бачка Топола, на седници одржаној дана  14.06.2013. године, под бројем 225/2013. 

 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                      

БАЧКА ТОПОЛА                                                              

Број: 110-12/2013-V Председник                                                                                    

Дана: 27.06.2013. Супштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

86. 

На основу члана 12 став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/12),  члана 32. став 1. Тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007) и члана 42. став 1. Тачка10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012)  и члана 39 Одлуке о оснивању Јавног 

информативног предузећа  „Бачка Топола“, у Бачкој Тополи,   Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 
I 

 
 У Надзорни одбор Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи, на 

период од 4 године, почев од  28. јуна 2013. године, именују се : 

 

-из реда оснивача : 

1.  Гранимир Симовић, дипл.маш.инж. Бачка Топола, Дунавска 6. - за председника 

 

2.  Тимеа Суроми, дипл.економиста, Бачка Топола, Матије Корвина 46. -  за члана 

 

-из реда запослених: 

 

3.  Петер Тот, новинар, Мали Иђош, ул. Вука Караџића 22. - за члана. 
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II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                       

БАЧКА ТОПОЛА                                                               

Број:02-63/2013-V Председник                                                                                    

Дана: 27.06.2013. Супштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

87. 

На основу члана 28. Став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 119/2012) и члана 42. тачке 7. и 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“ 
У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

 

и расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“ 

У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 
 

I 
 

Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног информативног предузећа „Бачка 

Топола“ у Бачкој Тополи ( у даљем тексту: Јавно предузеће) у складу са одредбама Закона о јавним 

предузећима. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање  директора Јавног информативног предузећа 

„Бачка Топола“ у Бачкој Тополи (у даљем тексту: Комисија). 

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане 

јавним конкурсом. 
 

II 
 

Подаци  о Јавном предузећу и радном месту 
 

Јавно предузећe је основано ради остваривања права грађана на правовремено, целовито и 

објективно информисање са подручја општине Бачка Топола и ширег подручја, за  вршење 

радиодифузне и новинско-издавачке делатности са подручја општине. 

 Права оснивача остварује Скупштина општине и Национални савет мађарске националне 

мањине, који су заједно власници 74,55% удела у основном капиталу јавног предузећа и 

Покрајински секретаријат за информисање са уделом од 25,45% у основном капиталу јавног 

предузећа. 

Седиште јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица Дунавска 8/III. 

Претежна делатност Јавног предузећа је : 6010–Емитовање радио програма 

Поред наведеног обавља и друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом Јавног 

предузећа. 

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време у трајању од 4 године.  

Директор: 

-представља и заступа јавно предузеће 

-организује и руководи процесом рада 

-води пословање јавног предузећа 

-одговара за законитост рада  јавног предузећа 
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-предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење 

-предлаже финансијске извештаје 

-извршава одлуке надзорног одбора 

-врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа 
 

III 
 

Услови за именовање директора Јавног предузећа  
 

Примењују се одредбе Закона о раду и подносилац пријаве треба да испуњава и следеће 

услове: 

- да је пунолетан и пословно способан 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије 

обављање је основано јавно предузеће 

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од четири године 

- да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је 

основано јавно предузеће или најмање 3 године на руководећим положајима  

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности 

- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа 

Пријава кандидата садржи  CV са потребном документацијом. 

 

IV 

Докази који се прилажу 

 
- Фотокопија личне карте, 

- доказ о досадашњем искуству на одређеним пословима, признања и награде добијене по 

основу стручности, 

- фотокопија дипломе о стеченом образовању наведеном у тачци III ове Одлуке, 

- уверење о радном стажу и на којим пословима је радио, 

- потврда надлежног суда да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног 

саобраћаја и службене дужности и 

- потврда да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност јавног предузећа. 

 

V 

Критеријуми и мерила за оцењивање стручне оспособљености, 

 знања и вештина кандидата  и начин провере  
 

Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата(у даљем 

тексту:стручност) врши се одговором на пет питања које припрема Комисија. 

Писмену проверу чине питања која се односе на познавање система локалне самоуправе и  

система јавних предузећа. Комисија благовремено обавештава кандидате у писаном облику о дану 

месту и времену писмене провере кандидата. 

Сваки одговор на питање се бодује од 1 до 5 бодова. 

Усмена провера стручности кандидата вши се разговором Комисије са кандидатом. 

Свим кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу. 

Максималан број питања је пет . 

Приликом усмене провере, сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 

понаособ. 

Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат 

понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је добио један кандидат у 

писменој и усменој провери. 
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VI 

Изборни поступак 
 

Изборни поступак се спроводи у више делова: 

-писмена провера 

-усмени разговор са кандидатом. 

Након спроведеног изборног поступка, на основу укупног броја бодова које је добио сваки 

кандидат,  Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.  

 На основу Ранг листе  Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље 

рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској 

управи. Истовремано се доставља и записник о изборном поступку. 

 У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити 

Листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену 

проверу кандидата са истим бројем бодова са унапред припремљених додатних  пет  питања. 
 

VII 
 

Рок подношења пријава  
 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Пријаве са пратећом документацијом достављају се у штампаном облику на адресу  Комисије 

за именовање директора Јавног предузећа, М.Тита 30, 24300 Бачка Топола. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Контакт особа: за сва додатна објашњења обратити се Седлар Петеру на телефон 024/715-899 
 

VIII 
 

Објављивање 
 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије,  дневном листу „Дневник“ 

Нови Сад и „Magyar Szó” Нови Сад и на веб страни  www.btopola.org.rs , с тим што ће се рок за 

подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 
 

IX 
 

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

Бачка Топола“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 111-5/2013-V Председник                                                                                    

Дана: 27.06.2013. Супштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

88. 

На основу члана 66. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», бр. 

119/2012), члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола» 

бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) и члана 63. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности «Комград» п.о. Бачка Топола, 

члана  64. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење и члана  63. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола («Службени лист општине 

Бачка Топола»; бр. 6/2013) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 27. јуна 

2013. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ ОДБОРА (У ФУНКЦИЈИ 

НАДЗОРНИХ ОДБОРА) ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 

Члановима Управних одбора (у функцији Надзорних одбора) Јавних предузећа у општини 

Бачка Топола престаје мандат по сили закона  дана  27. јуна 2013. г.  и то: 

 
1. У Јавном предузећу за комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ п.о. 

Бачка Топола: 
- из реда оснивача: 

1. Ковачевић Саватији,дипл.инг.за менаџ.,Бачка Топола, Чаки Лајоша 3.  – председнику 

2.  Томовић Ирени,виш.пед.школа, Бачка Топола, Јоргован 2. - заменику председника  

- из реда стручњака техничке и финансијске струке: 

3. Пинтер Габриели,васпитач,Пачир, Јожеф Атиле 2. – члану  

4. Лопушина Стефану, дипл.инж.пољоп., Бачка Топола, Арањ Јаноша 30. – члану 

- из реда запослених: 

5. Фа Јанку, грађ. инж., Бачка Топола, Тимочка бр. 5. – члану  

6. Бошњак Нади, дипл. правник, Липар, Светозара Марковића 53. – члану. 

 
2. У Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола : 
 - из реда оснивача: 

1. Силађи Јожефу, наст.разр.наставе, Стара Моравица, Парк 4.- председнику 

2. Мајор Имреу, електро инж.Бачка Топола, Војвођанских бригада 7.- заменику председника 

3. Симовић Гранимиру, дипл.маш.инж., Бачка Топола, Дунавска 6. - члану 

4. Дуганџија Илији,дипл.економ., Бачка Топола, Спортска 8. - члану   

- из реда запослених: 

5. Кнежевић Смиљани,дипл.економ., Карађорђево, М.Тита бр. 26. - члану 

6. Ковач Тибору, дипл.инг. арх., Бачка Топола, Косачка бр. 1. - члану. 

 
 3. У Јавном предузећу за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. 

Бачка Топола: 
 - из реда стручњака техничке и финансијске струке: 

 1. Червенак Лајошу,дипл.инж.архит., Бачка Топола, Отона Жупанчића 4. – председнику 

 2. Хиреш Корнелу,електромеханичар, Ново Орахово, Ослободилачка 8.– заменику 

председника 

 - из реда оснивача: 

 3. Радојевић Слободану,предузетник, Бачка Топола,Моравички пут 17. –  члану 

 4. Гурбић Арпаду, електротехничар, Гунарош, М.Тита 99.– члану 

 - из реда запослених 

 5. Золцер Илдики, дипл. ек.,  Бачка Топола, Кривајска бр. 12. – члану 

 6. Чизовски Јожефу, основна школа, Бачка Топола, Јосипа Мерковића бр. 16. – члану. 

 
 4. У Јавном информативном предузећу „Бачка Топола“ из Бачке Тополе: 
 - из реда оснивача: 

 1. Ивезић Богларки, адм.радник, Мићуново, Драгутина Матића 16. - председнику 

 2. Петровић Весни, факултет техн.наука, Бачка Топола, Хајдук Вељка 8. – члану 

 - из реда запослених: 

 3. Пајор Корнелу, средња стручна спрема, Бачка Топола, Вука Караџића 26. – члану 

 4. Целушка Апостоловић Марти, средња стручна спрема, Бачка Топола, П.Кочића 11. – 

члану. 
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II 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-64/2013-V Председник                                                                            

Дана: 27.06.2013. Супштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

89. 

 На основу чл. 13. ст. 3. и 4. и чл. 14. ст. 1., 3., 4. и 5. Закона о локалним изборима («Сл. 

гласник РС» број 129/2007 и 34/2010 – УС и 54/2011) и чл. 42. тачка 7. Статута општине Бачка 

Топола («Сл.лист општине Бачка Топола, број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 

I 
 

 Разрешавају се члан и заменик члана Општинске изборне комисије у сталном саставу, који су 

именовани Решењем Скупштине општине Бачка Топола о именовању председника, чланова и 

секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика број 02-37/2013-V од 

16.05.2013. године, дана 27. јуна 2013. г. и то: 
 

1.  Дане Дозет, дипл.ецц. из Бачке Тополе ул. 1. Маја  бр. 22/2 - заменик члана, који је 

именован   на предлог Одборничке групе ГГ „Др Јанош Хаџи“; 

 2. Машан Перуновић, дипл.инж.информатике из Бачке Тополе, ул.Петра Кочића бр.23.  – 

члан, који је именован  на предлог Српске напредне странке; 
     

II 
 

 Именују се члан и заменици чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу, почев 

од 28. јуна 2013.г. до истека мандата Општинске изборне комисије,  и то: 
  

 1. Мирослав Кончар, руководилац комерцијале из Бачке Тополе ул. Саве Ковачевића  бр. 24 - 

за члана,  на предлог Одборничке групе ГГ „Др Хаџи Јанош“ – УРС; 

2. Машан Перуновић, дипл.инж.информатике из Бачке Тополе, ул.Петра Кочића бр.23.  – за 

заменика члана, на предлог Српске напредне странке (под редним бројем 5. у Решењу наведеног у 

тачци I.овог Решења 

3. Сања Бурсаћ Пап, правник, из Бајше,Тополски пут 34. – за заменика члана, на предлог 

Групе грађана „Др Хаџи Јанош“ – УРС (под редним бројем 6. у Решењу из тачке I. овог Решења) 
 

III 
 

 Против овог Решења допуштена је жалба надлежном Управном суду у року од 24 часа од 

доношења Решења. 

IV 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-65/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 



Број 8. 27.06.2013. СТРАНА   391. OLDAL 2013.06.27. 8. szám 

 
 

 

 

90. 

На основу члана 13. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 

129/2007) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола  („Службени лист Општине Бачка 

Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 , 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине Бачка Топола, на 10. седници 

одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању овлашћења за потписивање Уговора о приступању члана  
и повећању основног капитала новим улогом 

 

I 
 

Овлашћује се Председник општине Бачка Топола, Кокаи-Мерњак Мелинда, да у име 

општине Бачка Топола, потпише Уговор о приступању члана и повећању основног капитала новим 

улогом, на основу предлога истог који је Одлуком број VIII/2013-5 дана 20. маја 2013. године донела 

Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица, у тексту како је дато у прилогу овог Решења. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бачка Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 501-41/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

91. 

 На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, бр. 

119/2012 ) и члана 42. тачка 22. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 9/2012), Скупштина општине Бачка Топола, на седници 

одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И 

ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Измене Годишњег програма пословања Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко 

планирање и уређење Бачка Топола за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор на седници 

одржаној дана 19.06.2013. године.  
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 023-17/2013-V Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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92. 

       На основу члана 15. став 1. тачка 4. члана 33. став 1. тачка 5 . Закона о ванредним 

ситуацијама (”Службени гласник  РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) ,члана 10. и 11. Уредбе о саставу и 

начину рада Штабова за ванредне ситуације (”Службени гласник  РС”, 98/2010), и члана 16. тачка 20. 

и члана 42. тачка 31 Статута општине Бачка Топола (”Сл. лист општине Бачка Топола”, бр.15/2008, 

1/2009 ,6/2010 и 9/2012), Скупштина општине Бачке Тополе, на седници одржаној дана 27. јуна 2013. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о изменама Решења о образовању Општинског штаба  
за ванредне ситуације општине Бачка Топола 

 
I 
 

 У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола 

(„Сл. лист општине Бачка Топола“, број 2/2011,8/2012 и 10/2012) у тачци I  тачка 15.  мења се и 

гласи: „Слађан Арсенић-представник гарнизона Војске Србије у Бачкој Тополи“ . 

 У тачци I тачка 16.  мења се и гласи : “Драган Јовановић - представник хидрометеоролошке 

станице у Бајши“. 
 

II 
 

  Ово  решење  објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 02-66/2013-V  Председник 

Дана: 27.06.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

59. Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2012. годину 228 

   

60. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2013. годину 321 

   

61. Одлука о Општинском јавном правобранилаштву 346 

   

62. Одлука о додели признања „Про урбе“ у 2013. години 350 

   

63. Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра грађевинских објеката на 

територији општине Бачка Топола 
350 

   

64. Одлука о утврђивању висине накнаде за рад члановима Надзорних одбора 

јавних предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола 
351 

   

65. Одлука о изменама Одлуке о одређивању коефицијената за обрачун и исплату 

плата изабраних, постављених и именованих лица у органима и организацијама 

општине Бачка Топола 

352 

   

66. Решење о разрешењу директора Народне библиотеке Бачка Топола 352 

   

67. Решење о именовању директора Народне библиотеке Бачка Топола 353 
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Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

68. Решење о разрешењу директора „Дома културе“ општине Бачка Топола 353 
   

69. Решење о именовању директора „Дома културе“ општине Бачка Топола 354 
   

70. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комунално-

стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола 
355 

   

71. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа  комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка 

Топола 

355 

   

72. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа комунално стамбене 

грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола 
356 

   

73. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола 
356 

   

74. Решење о образовању Комисије за именовање директора Јавнох предузећа чији 

је оснивач општина Бачка Топола 
357 

   

75. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка 

Топола и расписивање јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка 

Топола 

358 

   

76. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

362 

   

77. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и уурбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

362 

   

78. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

363 

   

79. Решење о именовању вршиоца дужности директира Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 

потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

363 

   

80. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола и 

расписивање јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 

потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола 

364 

   

81. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за одржавање пијаце 

и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола 
367 

   

82. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка 

Топола 

367 
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2013. годину износи 

  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 

Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

83. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка 

Топола и расписивање јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка 

Топола 

368 

   

84. Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног информативног предузећа 

„Бачка Топола“ у Бачкој Тополи 
371 

   

85. Решење о давању сагласности на Статут Јавног информативног предузећа 

„Бачка Топола“ Бачка Топола 
385 

   

86. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

информативног предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи 
385 

   

87. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 

информативног предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи и расписивање 

јавног конкурса за именовање директора Јавног информативног предузећа 

„Бачка Топола“ у Бачкој Тополи 

386 

   

88. Решење о престанку мандата члановима Управних одбора (у функцији 

Надзорних одбора) Јавних предузећа у општини Бачка Топола 
388 

   

89. Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске 

изборне комисије у сталном саставу 
390 

   

90. Решење о давању овлашћења за потписивање уговора о приступању члана и 

повећању основног капитала новим улогом 
391 

   

91. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма пословања 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 

заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка 

Топола за 2013. годину 

391 

   

92. Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Бачка Топола 
392 

   

   


