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65. 
 

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије», број 129/2007), члана 64. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике 
Србије», број 9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006 ) и члана 42. тачка 2. Статута општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 15/2008 и 1/2009), на предлог Председника општине, 
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28.05.2009. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2008. ГОДИНУ 

 
ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
 Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине Бачка 
Топола за 2008. годину износе у динарима, и то: 
 
- Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства из ранијих 
   година 686.474.792,02 
- Укупно извршени текући расходи и издаци 610.545.407,39 
- Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака   75.929.384,63 
 

Члан 2. 
 

 У билансу стања на дан 31. децембра 2008. годинe (Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од 543.700 хиљада динара и укупна пасива у износу од 543.700 хиљада динара. 

 

Број 
конта ОПИС 

ИЗНОС на дан 
31.12.2008.          

(у хиљадама дин.) 
  АКТИВА   
01 Нефинансијска имовина у сталним средствима 403.278
0111 Зграде и грађевински објекти 212.563
0112 Опрема 11.348
0141 Земљиштe 73.351
0143 Шуме и воде 55.506
0151 Нефинансијска имовина у припреми 46.606
0161 Нематеријална имовина 3.904
02 Нефинансијска имовина у залихама 621
0221 Залихе ситног инвентара  621
  УКУПНО КЛАСА 0 - НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 403.899
11 Дугорочна финансијска имовина 4.036
1119 Домаће акција и остали капитал 4.036

12 
Новчана средства, племенити метали, хартије од 
вредности, потраживања и краткорочни пласмани 81.435

1211 Жиро и текући рачуни 75.929
1212 Издвојена новчана средства и акредитиви 282
1213 Благајна 69
1221 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 5.155
13 Активна временска разграничења 54.330
1312 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 533
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1313 Остала активна временска разграничења 53.797
  УКУПНО КЛАСА 1 - ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 139.801
  УКУПНО АКТИВА 543.700
  ПАСИВА  
21 Дугорочне обавезе 53.532

2114 
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих 
пословних банака 53.532

24 
Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за 
запослене 265

2411 Обавезе по основу отплате домаћих камата 265
25 Обавезе из пословања 533
2521 Добављачи у земљи 533
29 Пасивна временска разграничења 5.224
2912 Разграничени плаћени расходи и издаци 69
2913 Обрачунати неплаћени приходи и примања 5.086
2919 Остала пасивна временска разграничења 69
  УКУПНО КЛАСА 2 - ОБАВЕЗЕ 59.554
31 Капитал 408.217
3111 Нефинансијска имовина у сталним средствима 403.278
3112 Нефинансијска имовина у залихама 622
3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 282
3119 Остали сопствени извори  4035
32 Утврђивање резултата пословања 75.929
3211 Вишак прихода - суфицит 75.929

  
УКУПНО КЛАСА 3 - КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 484.146

  УКУПНО ПАСИВА 543.700
 

Члан 3. 
 

 У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године (Образац 
2) утврђују се укупни текући приходи  и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и 8)  у 
износу од 649.520 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 
(класа 4 и 5) у износу од 607.842 хиљада динара према следећој економској класификацији: 

Број 
конта ОПИС 

ИЗНОС         
за 2008. год.      
(у хиљадама 

дин.) 
  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   
7110 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 283.817
7111 Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 283.817
7120 Порез на фонд зарада 381
7121 Порез на фонд зарада 381
7130 Порез на имовину 70.983
7131 Периодични порези на непокретности 42.529
7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2.047
7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 25.687
7136 Други периодични порези на имовину 720
7140 Порез на добра и услуге 19.205
7144 Порези на појединачне услуге 510

7145 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности обављају 18.695

7160 Други порези 4.524
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7161 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно 
предузетници 4.524

732 Донације од међународних организација 1.120
7321 Текуће донације од међународних организација 1.120
733 Трансфери  од других нивоа власти 170.628
7331 Текући трансфери од других нивоа власти 142.738
7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 27.890
7410 Приходи од имовине 70.165
7411 Камате 6.181
7415 Закуп непроизведене имовине 63.984
7420 Приходи од продаје добара и услуга 11.814

7421 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 
организација 15

7422 Таксе и накнаде 11.799
7430 Новчане казне и одузета имовинска корист 3
7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3
7450 Мешовити и неодређени приходи 16.880
7451 Мешовити и неодређени приходи 16.880

  
УКУПНО КЛАСА 7 И 8 - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 649.520

  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
4110 Плате, додаци и накнаде запослених 100.523
41111 Плате, додаци и накнаде запослених 100.523
4120 Социјални доприноси на терет послодавца 17.910
4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 11.041
4122 Допринос за здравствено осигурање 6.129
4123 Допринос за незапосленост 740
4130 Накнаде у натури 844
4131 Накнаде у натури 844
4140 Социјална давања запосленима 3.380
4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 42
4142 Расходи за образовање деце запослених 2.237
4143 Отпремнине и помоћи 488
4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 613
4150 Накнаде трошкова за запослене  1.670
4151 Накнаде трошкова за запослене  1.670
4160 Награде запосленима и остали посебни расходи 6.873
4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 6.873
4210 Стални трошкови 8.961
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.371
4212 Енергетске услуге 3.598
4213 Комуналне услуге 127
4214 Услуге комуникација 2.302
4215 Трошкови осигурања 1.049
4216 Закуп имовине и опреме 259
4219 Остали трошкови 255
4220 Трошкови путовања 661
4221 Трошкови службених путовања у земљи 514
4222 Трошкови службених путовања у иностранство 112
4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 35
4230 Услуге по уговору 63.941
4231 Административне услуге 1.260
4232 Компјутерске услуге 156



Број 6. 28.05.2009. СТРАНА   172. OLDAL 2009.05.28. 6. szám 

   
 

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 348
4234 Услуге информисања 5.667
4235 Стручне услуге 9.228
4237 Репрезентација 2.852
4239 Остале опште услуге 44.430
4240 Специјализоване услуге 9.499
4242 Услуге образовања, културе и спорта 220
4243 Медицинске услуге 1.570
4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 3.923
4249 Остале специјализоване услуге 3.786
4250 Текуће поправке и одржавање 5.987
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 4.118
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1.869
4260 Материјал 4.155
4261 Административни материјал 1.100
4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених 487
4264 Материјал за саобраћај 2.438
4266 Материјал за образовање, културу и спорт 9
4268 Материјал за очување хигијене и угоститељство 121
441 Отплата камата домаћих камата 3.646
4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 3.646

451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 47.535

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 47.535

463 Трансфери осталим нивоима власти 243.096
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 88.741
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 154.355
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17.110
4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 807
4726 Накнаде из буџета у случају смрти 565
4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 10.914
4728 Накнаде из буџета за становање и живот 2.845
4729 Остале накнаде из буџета 1.979
4810 Дотације невладиним организацијама 40.139

4811 
Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима 5.420

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 34.719
4820 Порези, обавезне таксе и казне  324
4821 Остали порези 294
4822 Обавезне таксе 30
511 Зграде и  грађевински објекти 22.738
5112 Изградња зграда и објеката 2.080
5113 Капитално одржавање зграда и објеката 4.294
5114 Пројектно планирање 16.364
512 Машине и опрема 5.884
5121 Опрема за саобраћај 1.179
5122 Административна опрема 4.525
5126 Опрема за образовање, културу и спорт 180
515 Нематеријална имовина 2.966
5151 Нематеријална имовина 2.966

  
УКУПНО КЛАСА 4  И 5 - ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 607.842
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  Вишак прихода и примања – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 41.678
 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 36.954

  
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 
који је коришћен за покриће расхода издатака текуће године 31.997

 
Износ приватизованих примања коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 4.957

 
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА 2.703

 
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 

2.703

321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ 75.929
  Од тога:  
  Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну год. 61.279

  
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну 
год. 14.650

 
Члан 4. 

 
 Остварени вишак прихода и примања - суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 
75.929.384,63 динара преноси се у наредну годину и састоји се из: 

• дела суфицита у износу од 61.279.157,51 динара, који је наменски опредељен: 
- 53.280.822,51 динара за реализацију програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, на који сагласност даје Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, 

- 5.274.600,00 динара за завршетак идејних и главних пројеката фекалне канализације у 
насељеним местима Бајша, Бачки Соколац и Бачка Топола и за санацију улица у 
Светићеву, 

- 2.723.735,00 динара за опремање пешачког прелаза светлосним сигналима код 
основне школе у Новом Орахову, 

• дела нераспоређеног вишка прихода и примања у износу од 14.650.227,12 динара, који ће се 
користити за намене предвиђене Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2009. 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+9 686.474
II   УКУПНА ПРИМАЊА 7+8+9 654.477
1. Текући приходи 7 649.520
      од којих су 1.1. камате 7411 6.181
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0
3. Примања од задуживања и продаје финансијске    
    имовине 9 4.957

    3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 4.957
III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 31.997
IV   УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 610.545
4. Текући расходи 4 576.254
    од чега отплата 4.1. камата 44 3.646
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 31.588
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6. Издаци за отплату главнице и набавку финанцс.имовине 6 2.703
      6.1. Набавка финансијске имовине 62 0

V  УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ  (3+7+8+9)-
(4+5+6) 75.929

VI  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 41.678
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ  
       УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС  
       УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ  
       КАМАТЕ ) 

(7-7411+8) - 
(4-44+5) 39.143

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ  (7+8) -
(4+5)+(92-62) 46.635

 
 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 41.678 хиљада 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 
39.143 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 46.635 хиљада динара. 

  
Члан 6. 

 
 У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2008. године (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу од 4.957 хиљада динара 
и укупни издаци у износу од 34.291 хиљада динара према следећој економској класификацији: 
  

Број 
конта ОПИС 

ИЗНОС            
за 2008. год.         

(у хиљадама дин.) 
  ПРИМАЊА   
8 Примања од продаје нефинансијске имовине 0
9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 4.957
9219 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 4.957
  УКУПНО ПРИМАЊА 4.957
  ИЗДАЦИ  
5 Издаци за нефинансијску имовину 31.588
5112 Изградња зграда и објеката 2.080
5113 Капитално одржавање зграда и објеката 4.294
5114 Пројектно планирање 16.364
5121 Опрема за саобраћај 1.179
5122 Административна опрема 4.525
5126 Опрема за образовање, културу и спорт 180
5151 Нематеријална имовина 2.966

6 
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине  

2.703

6114 Отплате главнице домаћим пословним банкама 2.703
  УКУПНО ИЗДАЦИ 34.291
 МАЊАК ПРИМАЊА 29.334
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Члан 7. 
 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31. децембра 2008. године 
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 654.477 хиљада динара и укупни 
новчани одливи у износу од 610.545 хиљада динара. Преглед новчаних токова по класама је следећи: 
 

Број 
класе ОПИС 

ИЗНОС              
за 2008. год           

(у хиљадама дин.) 
  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ   
7 Текући приходи 649.520
8 Примања од продаје нефинансијске имовине 0
9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  4.957
  УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 654.477
  НОВЧАНИ ОДЛИВИ  
4 Текући расходи 576.254
5 Издаци за нефинансијску имовину 31.588
6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 2.703
  УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ 610.545
  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 43.932

 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 731.99
 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 975.92

 

Стање готовине на крају 2008. године утврђује се у износу од 75.929.384,63 динара. 
 

Члан 8. 
 
 У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године 
(Образац 5), који се односи на консолидоване податке, укупни вишак новчаних прилива утврђује се 
у износу од 9.325 хиљада, према следећим нивоима финансирања: 
 

Остварени приходи и  примања и расходи и издаци 
Из буџета 

Опис Укупно Републик
е 
 

Аутоном-
не 

покрајин
е 

Општине 
града 

ОО 
СО 

 

Из 
дона-
ција 

Из 
осталих 
извора

Текући приходи и примања 
од продаје нефинансијске 
имовине (класе 7 и 8) 740.058 151.259 59.777 460.892 736 2.486 64.908
Текући расходи и издаци за 
нефинансијску имовину  
(класе 4 и 5) 731.562 156.216 56.190 419.250 736 2.486 96.684
ВИШАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА 8.496 3.587 41.642   
МАЊАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА 4.957   31.776
Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 
(класа 9) 22.495 4.957   17.538
Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске 
имовине (класа 6)  21.666 4.153   17.513
ВИШАК ПРИМАЊА 829 4.957   25
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МАЊАК ПРИМАЊА 4.153   
ВИШАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА 9.325 3.587 37.489   
МАЊАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА   31.751

 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 9. 
 

 Остварени текући приходи и примања буџета у 2008. години утврђују се у износу од 654.477 
хиљада динара, а остварени текући приходи и примања буџетских корисника из других извора у 
износу од 107.491 хиљада динара. 
 Остварење прихода буџета општине Бачка Топола у 2008. години према економској 
класификацији је следеће: 
 

Еконо
м. 

клас. 
ВРСТА ПРИХОДА Планирани 

приходи за 
2008. годину 

Остварење у 
2008. год. 

Проце
нат 

оствар
ења 

321311 Неутрошена средства из претходних година 32.000.000,00 31.997.069,68 99,99
  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ- КЛАСА 7        

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ       

711110 Порез на зараде 149.000.000,00 150.406.418,16 100,94
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 10.500.000,00 10.031.379,54 95,54
711140 Порез на приходе од имовине 28.000.000,00 23.266.107,84 83,09
711190 Порез на друге приходе 27.500.000,00 28.090.463,03 102,15
  УКУПНО 711: 215.000.000,00 211.794.368,57 98,51
713 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ       
713120 Порез на имовину 43.000.000,00 42.528.819,19 98,90
713310 Порез на наслеђе и поклоне 2.500.000,00 2.046.807,90 81,87
713420 Порез на капиталне трансакције 25.550.000,00 25.687.241,30 100,54
713610 Порез на акције на име и уделе 200.000,00 719.870,19 359,94
  УКУПНО 713: 71.250.000,00 70.982.738,58 99,62
714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       

714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 50.000,00 14.700,00 29,40
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 400.000,00 313.334,12 78,33

714440 Средства за противпожарну заштиту од 6% 
наплаћене премије осигурања 400.000,00 182.248,89 45,56

714510 Порези на моторна возила       
714513 - Комунална такса за држање моторних возила 10.500.000,00 10.149.200,70 96,66
714514 - Годишња накнада за друмска моторна возила 4.500.000,00 4.241.725,00 94,26

714543 Накнада за промену намене пољопривредног 
земљишта 400.000,00 0,00 0,00

714547 Накнада за загађивање животне средине 3.000.000,00 2.679.075,53 89,30
714552 Боравишна такса 900.000,00 845.720,00 93,97
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714562 Накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 800.000,00 721.093,50 90,14

714570 Општинске комуналне таксе 200.000,00 55.272,09 27,64
  УКУПНО 714 21.150.000,00 19.202.369,83 90,79
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ       
716110 Комунална такса на фирму 4.600.000,00 4.523.538,27 98,34
  УКУПНО 716 4.600.000,00 4.523.538,27 98,34

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА       

732151 Текуће донације од међународних организација у 
корист нивоа општина 1.200.000,00 1.120.000,00 93,33

  УКУПНО 732 1.200.000,00 1.120.000,00 93,33
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ       

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општине 139.211.000,00 139.210.445,00 100,00

733152 Други текући трансфери од Републике 800.000,00 0,00 0,00
733156 Текући наменски трансфери од АПВ 4.000.000,00 3.528.035,00 88,20
733251 Капитални наменски трансфери од Републике 1.160.000,00 600.000,00 51,72
733252 Капитални наменски трансфери од АПВ 27.000.000,00 27.290.346,87 101,08
  УКУПНО 733 172.171.000,00 170.628.826,87 99,10
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ       
741151 Приходи од камата на депонована средстава 6.000.000,00 6.180.679,05 103,01

741522 Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 55.000.000,00 53.280.822,51 96,87

  Накнада за коришћење простора и грађeвинског 
земљишта       

741530 - комуналне таксе 1.500.000,00 1.641.590,27 109,44

741534 - накнада за коришћење градског грађевинског 
земљишта 9.500.000,00 9.012.402,43 94,87

741541 Комунална такса за коришћење обале у пословне 
и било које сврхе 0,00 1.280,00 -

  УКУПНО 741: 72.000.000,00 70.116.774,26 97,38

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА       

742152 Приходи од давања у закуп објеката 29.000,00 15.000,00 51,72
742251 Општинске административне таксе 4.400.000,00 4.294.183,57 97,60
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 12.000.000,00 7.504.851,75 62,54
742351 Приходи општинских органа управе 100.000,00 120,00 0,12
  УКУПНО 742: 16.529.000,00 11.814.155,32 71,48

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ       

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа општине 100.000,00 3.000,00 3,00

  УКУПНО 743: 100.000,00 3.000,00 3,00
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ       
745151 Остали  приходи у корист нивоа општине 18.000.000,00 17.312.004,46 96,18
  УКУПНО 745: 18.000.000,00 17.312.004,46 96,18
7 УКУПНО КЛАСА 7 592.000.000,00 577.497.776,16 97,55
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  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ- КЛАСА 8       

811122 Примања од откупа станова у државној својини 0,00 0,00 -
8 УКУПНО КЛАСА 8: 0,00 0,00 -

  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - КЛАСА 9      

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       

921951 Примања од продаје капитала у процесу 
приватизације 6.500.000,00 4.957.436,29 76,27

  УКУПНО 912: 6.500.000,00 4.957.436,29 76,27
9 УКУПНО КЛАСА 9 : 6.500.000,00 4.957.436,29 76,27

7+8+9 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА 598.500.000,00 582.455.212,45 97,32

711180 Самодоприноси  69.500.000,00 72.022.509,89 103,63

  
УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА 
БУЏЕТА 700.000.000,00 686.474.792,02 98,07

  
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 245.626.000,00 107.491.000,00 43,76

  УКУПНО:  945.626.000,00 793.965.792,02 83,96
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

 
 Завршни рачун општине Бачка Топола садржи податке на обрасцима: 

• Биланс стања на дан од 31.12.2008. године (Образац 1), 
• Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године (Образац 2), 
• Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. 

године (Образац 3), 
• Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године (Образац 4),  
• Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. 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 65. 
Закона о буџетском систему. 
 Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2008. годину је саставни део 
завршног рачуна. 
 

Члан 13. 
  
 Одлука о Завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2008. годину доставља се 
Управи за трезор најкасније до 15.јуна 2009. 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      
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ- Председник 
Број: 402-10/2009-III Скупштине општине 
Дана: 28.05.2009. Фазекаш Роберт, с.р. 
Бачка Топола  
            
66. 
 
 На основу члана 80. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», 
број 9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006 ) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола 
на седници одржаној дана 28.05.2009. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О НЕАНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА 

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
ЗА 2008. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се неангажовање екстерног ревизора за завршни рачун буџета 
општине Бачка Топола за 2008. годину. 
 Сходно ставу 1. овог члана завршни рачун буџета општине Бачка Топола за 2008. годину 
неће садржати извештај екстерне ревизије. 
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Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА  
Број: 400-25/2009-III Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине            
Бачка Топола    Фазекаш Роберт, с.р. 
 
67. 
 
 На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007) и члана 122. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 
бр. 5/2008 и  1/2009) Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. маја 2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком установљава се Заштитник грађана за територију општине  Бачка Топола, као 
независан и самосталан орган, који штити права грађана и контролише рад општинске управе, 
посебних организација и служби општине Бачка Топола,  као и других органа и организација, 
предузећа и установа чији је оснивач општина  Бачка Топола, а којима су поверена јавна овлашћења 
(у даљем тексту: органи управе). 
  

Члан 2. 
 
 Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода. 

 
Члан 3. 

 
 Под појмом грађанин, у смислу ове одлуке, подразумевају се физичка лица, домаћи и страни 
држављани, као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучују органи управе. 

 
Члан 4. 

 
 Заштитник грађана је независан и самосталан у обављању послова утврђених овом одлуком и 
нико нема право да утиче на његов рад и поступање. 
 У обављању послова из своје надлежности Заштитник грађана поступа у оквиру Устава, 
закона и других прописа и општих аката Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, 
ратификованих међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права, као и 
одлука и других општих аката органа општине Бачка Топола. 
 Основни принципи деловања Заштитника грађана су законитост, непристрасност, 
независност и правичност. 

 
Члан 5. 

 
 Заштитник грађана има печат. 
 Облик и употребу печата уређује Заштитник грађана својом одлуком. 
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Члан 6. 
 

 Заштитник грађана своје послове обавља у седишту општине, а у посебним случајевима 
послове може обављати и ван седишта општине, уколико је то целисходно. 

 
II ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ 

Члан 7. 
 

 Заштитника грађана на предлог Председника општине Бачка Топола поставља Скупштина 
општине Бачка Топола (у даљем тексту: Скупштина), већином гласова од укупног броја одборника. 

 
Члан 8. 

 
 Заштитник грађана се бира на време од пет година и исто лице може бити највише два пута 
узастопно бирано на ову функцију. 

Члан 9. 
 

 За Заштитника грађана може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава 
следеће услове: 

1. да је дипломирани правник,  
2. да има положен правосудни испит, 
3. да има најмање десет  година искуства на правним пословима који су од значаја за обављање 

послова из надлежности Заштитника грађана, 
4. да поседује високе моралне и стручне квалитете,  
5. да има запажено искуство у заштити права грађана, 
6. да није осуђиван и да се против истог  не води  кривични поступак за дела која га чине 

недостојним за обављање функције, 
7. да је политички непристрасан, 
8. да познаје рад органа управе и језике који су у службеној употреби на територији општине 

Бачка Топола. 
Члан 10. 

 
 Заштитник грађана  пре ступања на дужност полаже заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу 
своју дужност обављати одговорно, непристрасно и независно, у складу са Уставом, законом и 
Статутом  општине Бачка Топола и да ћу савесно радити на заштити и унапређењу људских права и 
слобода „.  
 Заштитник грађана  полаже заклетву пред Скупштином општине, по правилу на истој 
седници на којој је извршено његово постављање. 
 

Члан 11. 
 

 Сматра се да је Заштитник грађана  ступио на дужност даном полагања заклетве, осим ако 
Решењем о постављењу као дан ступања на дужност није одређен неки други датум. 
 Ако Заштитник грађана  без оправданог разлога не ступи на дужност у року од 30 дана од 
дана полагања заклетве, или дана који је био одређен као дан ступања на дужност, сматра се да није 
изабран, што Скупштина констатује и у том случају  се покреће поступак за избор новог Заштитника 
грађана. 

Члан 12. 
 

 Са функцијом Заштитника грађана неспојиво је обављање друге јавне функције или 
професионалне делатности, као и обављање друге дужности или посла који би могао утицати на 
његову самосталност и независност, a несметано се може  бавити научноистраживачком, образовном 
или уметничком делатношћу. 
 Заштитник грађана   не може бити члан политичких странака и других политичких 
организација.  
 Заштитник грађана  има положај функционера у смислу закона којим се уређује спречавање 
сукоба интереса у вршењу јавних функција, и на њега се у целини примењују одредбе тог закона. 
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 Даном ступања на дужност Заштитнику грађана престају све јавне функције или 
професионалне делатности, односно дужности или послови које је до тада обављао, а који  су 
неспојиви са вршењем функције Заштитника грађана сходно  одредбама закона и ове одлуке, као и 
чланство у политичким странкама и другим политичким организацијама. 

  
Члан 13. 

 
 Заштитник грађана не може бити позван на одговорност или кажњен за изнето мишљење или 
радње предузете у обављању послова из надлежности утврђених овом одлуком, односно ужива 
имунитет као одборници Скупштине општине. 
 

Члан 14. 
 

 Заштитник грађана  не може давати изјаве политичке природе. 
 

Члан 15. 
 

 Функција Заштитника грађана престаје у следећим случајевима: 
1.  истеком времена на које је биран, ако не буде поново изабран, 
2.  смрћу, 
3.  оставком, 
4.  губитком држављанства, што се утврђује на основу акта надлежног државног органа, 
5. испуњењем услова за пензију, у складу са законом, 
6. наступањем трајне физичке или менталне неспособности за обављање функције, што се 

утврђује на основу документације релевантне здравствене установе, и 
7. разрешењем. 

 

Члан 16. 
 

 Заштитника грађана разрешава Скупштина општине већином гласова свих одборника, на 
образложени предлог Председника општине или једне трећине од укупног броја одборника. 

 
 Заштитник грађана се разрешава дужности пре истека мандата само у случајевима: 

1.  ако  нестручно и несавесно обавља своју функцију, 
2. ако обавља другу јавну  функцију или професионалну делатност, ако обавља другу 

дужност или посао који би могао утицати на  његову самосталност и независност, или ако поступа 
супротно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција и 

3. ако буде осуђен за кривично дело које га чини неподобним за обављање ове функције. 
 
 Заштитник грађана има право да се на седници Скупштине општине на којој се одлучује о 
његовом разрешењу обрати одборницима. 

 
Члан 17. 

 
 Скупштина општине  на предлог Председника општине или једне трећине свих одборника 
може донети одлуку о суспензији Заштитника грађана у случају: 

1.  ако је против њега одређен притвор, и 
2.  ако је осуђен за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције, а пресуда 

није постала правоснажна. 
 Скупштина општине доноси одлуку о суспензији већином гласова присутних одборника. 
 Скупштина општине ће укинути одлуку о суспензији чим престану разлози за суспензију. 

 
Члан 18.  

 
 У случају престанка функције Заштитника грађана  из разлога утврђених у члану 15. тач. 1-5. 
ове одлуке Скупштина општина без расправе доноси одлуку којом констатује да су се стекли услови 
за престанак функције. 
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 Правне последице престанка функције наступају од дана доношења одлуке из става 1. овог 
члана, односно од дана када су наступиле околности за разрешење, а како то одлуком Скупштине 
општине буде констатовано. 
 
III НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 
 

Члан 19. 
 
 Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде 
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе ако се ради о повреди одлука и других 
општих аката органа општине Бачка Топола. 
 Заштитник грађана је овлашћен да контролише законитост, правилност и ефикасност рада 
органа управе. 
 Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине општине, Председника 
општине и Општинског  већа општине Бачка Топола. 
 Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад судова и јавних тужилаштва основаних 
за територију општине Бачка Топола. 

 
Члан 20. 

 
Заштитник грађана обавља следеће послове: 

-прати примену међународних стандарда о људским правима на територији општине Бачка Топола; 
-прикупља информације из различитих извора о примени закона и других прописа, као и одлука и 
других општих аката органа општине из области људских права од стране органа управе; 
-припрема годишњи извештај о остваривању и поштовању људских права и примени начела 
недискриминације од стране органа управе и доставља га Скупштини општине; 
- прима и испитује представке које се односе на повреду људских права од стране органа управе; 
- поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња о постојању кршења 
људских права од стране органа управе; 
- посредује у мирном решавању спорова у вези са кршењем људских права на територији општине 
Бачка Топола; 
- организује и учествује у организацији и припреми саветовања о остваривању и поштовању људских 
права и забрани дискриминације; 
- организује и учествује у организацији и припремама кампања за информисање јавности о питањима 
значајним за остваривање и поштовање људских права и забрани дискриминације; 
- иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота; 
- доноси акте којим регулише питања везана за унутрашњу организацију, функционисање и рад 
(радно време, печат, службену легитимацију и друго); 
- сарађује и размењује искуства са другим заштитницима грађана и другим органима и 
организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, и 
- обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и другим општим актима органа општине 
Бачка Топола. 
 

Члан 21. 
 

 Заштитник грађана је овлашћен да Скупштини општине, Председнику општине, односно 
Општинском већу, поднесе иницијативу за измену одлука и других општих аката, ако сматра да до 
повреде права грађана долази због недостатака у прописима из надлежности ових органа, као и да 
иницира доношење нових одлука и других општих аката, када сматра да је то од значаја за 
остваривање и заштиту права грађана. 
 Надлежно радно тело Скупштине општине, Председник општине, односно Општинско веће, 
обавезни су да разматрају иницијативе које поднесе Заштитник грађана.  
 О предлозима општинских прописа и општих аката Скупштине општине који имају утицаја 
на остварење и заштиту људских права и односе органа управе и грађана, обрађивач је дужан да 
прибави мишљење Заштитника грађана које ће Скупштина општине размотрити у поступку усвајања 
ових прописа и општих аката.  
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 Заштитник грађана има право да присуствује свим седницама Скупштине општине и њених 
радних тела као и право да учествује у скупштинској расправи када се расправља о питањима из 
његове надлежности. 

Члан 22. 
 

Заштитник грађана је овлашћен да покрене поступак пред Уставним судом за оцену 
уставности и законитости одлука и других општих аката органа општине Бачка Топола којима се 
уређују права и слободе грађана. 

 
Члан 23. 

 
 Заштитник грађана је овлашћен да јавно препоручи разрешење старешине који руководи 
органом управе који је одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање 
дисциплинског поступка против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за 
учињену повреду, и то ако из поновљеног поступка старешине који руководи органом управе или 
запосленог произилази намера да одбијају сарадњу са Заштитником грађана, или ако се утврди да је 
учињеном повредом грађанину причињена материјална или друга штета већих размера. 
 Ако нађе да у радњама старешине који руководи органом управе или запосленог у органу 
управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела, Заштитник грађана је овлашћен да 
надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог 
одговарајућег поступка. 

 
Члан 24. 

 
 Органи управе имају обавезу да сарађују са Заштитником грађана и да му омогуће приступ 
просторијама и ставе на располагање све податке којима располажу, а који су од значаја за поступак 
који води, односно за остварење циља његовог превентивног деловања, без обзира на степен њихове 
тајности, осим када је то у супротности са законом. 
 Заштитник грађана има право да упути писани позив и да обави разговор са сваким 
запосленим у органу управе када је то од значаја за поступак који води.  
 Заштитник грађана је дужан да и након престанка функције чува као тајну податке до којих 
дође у вршењу своје функције. 

 
Члан 25. 

 
 Председник Скупштине општине, Председник општине, чланови Општинског већа и 
старешине које руководе органима управе, дужни су да приме Заштитника грађана на његов захтев 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема овог захтева. 
 
IV ПОСТУПАК 

Члан 26. 
 

 Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи. 
 Поред права на покретање и вођење поступка, Заштитник грађана има право да пружањем 
добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује 
превентивно, у циљу унапређења рада органа управе и унапређења заштите људских права и 
слобода. 

Члан 27. 
 

 Свако физичко или правно, домаће или страно лице које сматра да су му актом, радњом или 
нечињењем органа управе повређена права, може да поднесе притужбу Заштитнику грађана. 
 Ако се ради о повреди права детета, притужбу из става 1. овог члана у име малолетног лица 
може поднети родитељ, односно законски заступник, а ако се ради о повреди права правног лица, 
притужбу може поднети лице овлашћено за заступање тог правног лица. 
 Заштитнику грађана се може у име лица из става 1. овог члана обратити и његов наследник, 
старатељ или пуномоћник. 
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 Треће лице, невладина организација или друга организација може се обратити Заштитнику 
грађана уз писано овлашћење лица из става 1. овог члана, које сматра да су му права повређена. 

 
Члан 28. 

 
 Пре подношења притужбе, лица из члана 27. ове одлуке дужна су да покушају да заштите 
своја права у одговарајућем поступку пред надлежним органом. 
 Заштитник грађана ће упутити лица из члана 27. ове одлуке, на покретање одговарајућег 
поступка пред надлежним органом, ако је такав поступак прописан, а неће покретати поступак док 
не буду исцрпљена сва правна средства. 
 Изузетно, Заштитник грађана може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва 
правна средства, ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или ако се 
притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно на некоректан однос органа управе 
према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања 
запослених у органима управе. 

 
Члан 29. 

 
 Заштитник грађана неће поступати по анонимним притужбама, осим ако сматра да у 
анонимној притужби има основа за његово поступање, када ће поступак покренути по сопственој 
иницијативи. 

 

Члан 30. 
 

 Притужба се подноси у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, 
или усмено на записник. 
 На подношење притужбе из става 1. овог члана не плаћа се такса нити друга накнада. 

 
Члан 31. 

 
 Притужба се може поднети најкасније у року од једне године од извршене повреде права 
грађана, односно последњег поступања, односно непоступања органа управе у вези са учињеном 
повредом права грађана. 

Члан 32. 
 

 Притужба мора да садржи личне податке подносиоца притужбе (име, презиме, адреса 
пребивалишта) и мора је потписати подносилац притужбе. 

 Поред података из става 1. овог члана притужба мора да садржи и назив органа управе на 
чији се рад она односи, околности конкретног случаја, чињенице и доказе који поткрепљују наводе 
из притужбе, као и податке о томе која правна средства је подносилац притужбе већ користио. 

 
Члан 33. 

 

 Притужба се може поднети на српском језику или на језицима националних мањина који су у 
службеној употреби на територији општина  Бачка Топола. 

 
Члан 34. 

 
 Поступак пред Заштитником грађана није јаван. 

 
Члан 35. 

 
 У поступку претходног испитивања притужбе, Заштитник грађана може одлучити да 
притужбу одбаци ако утврди: 
- да не садржи податке на основу којих се подносилац притужбе може са сигурношћу 
идентификовати (анонимни захтев); 
- да притужба не садржи друге прописане податке, а подносилац притужбе не отклони те недостатке 
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ни у накнадно остављеном року; 
- да се односи на рад Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа; 
- да је поднета после протека рока од једне године од дана достављања другостепене одлуке у 
случају на који се притужба односи; 
- да је поднета након истека рока од једне године од дана када је повреда учињена, уколико против 
акта или радње органа управе није могуће покретање управног поступка; 
- да се ради о поновљеној притужби која не садржи нове наводе и чињенице који је поткрепљују; 
- да се ради о злоупотреби права на подношење притужбе, а подносилац притужбе није поступио по 
тражењу Заштитника грађана и свој захтев допунио наводима и чињеницама који притужбу 
поткрепљују; 
- да по одлуци у предмету на који се притужба односи није донео одлуку другостепени орган, осим 
ако Заштитник грађана утврди да су из објективних разлога пропуштени рокови за улагање редовног 
правног средства или ако оцени да би за подносиоца притужбе могла наступити велика и 
непоправљива штета ако би се сачекало на окончање другостепеног поступка, и 
- да се ради о предмету у коме је у току управни спор или други судски поступак, осим у случају 
када Заштитник грађана оцени да се ради о претераном одуговлачењу поступка или злоупотреби 
процесних овлашћења. 
 Заштитник грађана може изузетно да одлучи да покрене поступак и у случајевима из става 1. 
алинеје пет и шест, уколико оцени да околности случаја на који се притужба односи, односно тежина 
последице или друге околности оправдавају покретање поступка. 
 У случају одбацивања притужбе, осим када је притужба анонимна, Заштитник грађана ће у 
писаној форми образложити разлоге за одбацивање и подносиоцу притужбе дати савет о 
евентуалним другим могућностима за остваривање заштите његових права. 
 Против одлуке Заштитника грађана из става 3. овог члана, не могу се користити правна 
средства. 

Члан 36. 
 

 Ако Заштитник грађана прими притужбу која се односи на повреде републичког закона, 
другог прописа или општег акта, доставиће такву притужбу, без одлагања Заштитнику грађана 
Републике Србије,односно ако се ради о повреди прописа или општег акта аутономне покрајине, 
доставиће такву притужбу без одлагања Покрајинском омбудсману. 
  
 Ако подносилац у притужби указује истовремено на повреду републичког закона, другог 
прописа или општег акта и на повреду прописа или општег акта аутономне покрајине, односно 
општине Бачка Топола, Заштитник грађана  поступаће по њој у делу својих надлежности, а копију 
притужбе ће проследити другом надлежном органу ради поступања у делу његових надлежности.  

 
Члан 37. 

 
 Када Заштитник грађана одлучи да покрене поступак по притужби, обавестиће о томе 
подносиоца притужбе и орган управе на чије се поступање притужба односи. 
 Заштитник грађана је у обавези да у сваком предмету за који је одлучио да покрене поступак, 
прибави став органа управе на чије се поступке притужба односи. 
 Орган управе је дужан да обавести Заштитника грађана о свом ставу у року који му 
Заштитник грађана одреди, а који не може бити краћи од осам, нити дужи од 30 дана од дана пријема 
обавештења Заштитника грађана о покретању поступка, а у изузетно сложеним предметима се може 
одредити и дужи рок, који не може бити дужи од 60 дана. 

 
Члан 38. 

 
 Ако орган управе не поступи у складу са обавезама утврђеним овом одлуком, Заштитник 
грађана ће о томе обавестити орган који врши надзор над његовим радом, односно Скупштину 
општине, Председника општине и Општинско веће. 

 



Број 6. 28.05.2009. СТРАНА   205. OLDAL 2009.05.28. 6. szám 

   
 

Члан 39. 
 

 Ако орган управе на чије се поступање притужба односи сам отклони недостатке, дужан је да 
о томе обавести Заштитника грађана. 
 Заштитник грађана ће о поступању органа управе из става 1. овог члана, обавестити 
подносиоца притужбе и оставити му рок од 15 дана да се изјасни да ли је таквим поступањем органа 
управе задовољан. 
 Ако подносилац притужбе одговори да је задовољан начином на који је недостатак 
отклоњен, као и ако подносилац притужбе не одговори у остављеном року, Заштитник грађана ће 
обуставити поступак. 

Члан 40. 
 

 Када Заштитник грађана утврди да нема основа за покретање и вођење поступка по притужби 
обавестиће о својој одлуци подносиоца притужбе и орган управе на чије поступање се притужба 
односи. 
 Против одлуке Заштитника грађана из става 1. овог члана, не могу се користити правна 
средства. 

Члан 41. 
 

 Ако Заштитник грађана нађе да су постојали недостаци у раду органа управе, упутиће 
препоруку органу управе о томе како би уочени недостатак требало отклонити. 
 Орган управе коме је Заштитник грађана упутио препоруку дужан је да обавести Заштитника 
грађана о мерама које је предузео, односно о разлозима због којих није поступио по препоруци, 
најкасније у року од 30 дана од дана добијања препоруке. 
 Изузетно, ако постоји опасност да ће због неотклањања недостатака права подносиоца 
притужбе бити трајно и у значајном обиму оштећена, Заштитник грађана у својој препоруци органу 
управе може утврдити и краћи рок за отклањање недостатака, с тим што тај рок не може бити краћи 
од 15 дана. 
 Ако орган управе не поступи по препоруци, односно не обавести Заштитника грађана о томе 
шта је предузео или ако Заштитник грађана сматра да предузете мере нису одговарајуће, обавестиће 
о томе орган који врши надзор над радом органа управе, Скупштину општине, Председника општине 
и Општинско веће, а може и да препоручи утврђивање одговорности старешине који руководи 
органом управе. 

Члан 42. 
 

 Заштитник грађана може да поступи и по сопственој иницијативи када на основу сопствених 
сазнања или на основу сазнања добијених из других извора, укључујући изузетно и анонимне 
притужбе, оцени да је актом, радњом или нечињењем органа управе дошло до повреде људских 
права и слобода. 
 Одредбе ове одлуке којима је уређен поступак пред Заштитником грађана по поднетој 
притужби сходно се примењују и на поступак који Заштитник грађана покрене по сопственој 
иницијативи. 

Члан 43. 
 

 Заштитник грађана у свом раду и поступању користи службену легитимацију. 
 Изглед и садржај службене легитимације прописује Заштитник грађана својом одлуком. 
 
V ИЗВЕШТАЈ СКУПШТИНИ ОПШТИНИ  

Члан 44. 
 

 Заштитник грађана једном годишње, а најкасније до 15. марта наредне године, подноси 
Скупштини општине извештај за претходну годину о својим активностима, стању људских права и о 
правној сигурности на територији општине Бачка  Топола. 
 Извештај из става 1. овог члана, садржи нарочито број и структуру притужби, општу оцену 
рада органа управе са становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке за њихово 
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отклањање, као и критике и похвале појединим органима управе и старешинама који руководе 
органима управе. 
 Извештај из става 1. овог члана, може да садржи и иницијативу за измену или доношење 
појединих прописа из надлежности општине Бачка Топола ради отклањања недостатака и 
ефикаснијег рада органа управе. 
 Извештај из става 1. овог члана, објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а 
доставља се и средствима јавног информисања, која су обавезна да на прикладан начин обавесте 
јавност о садржини истог. 

Члан 45. 
 

 У току године Заштитник грађана може да подноси и посебне извештаје ако оцени да за то 
постоје нарочито оправдани разлози или ако Скупштина општине захтева такав извештај од 
Заштитника грађана. 
 Извештај из става 1. овог члана, објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а 
доставља се и средствима јавног информисања, која су обавезна да на прикладан начин обавесте 
јавност о садржини истог. 

Члан 46. 
 

 Средства јавног информисања, чији је оснивач општина Бачка Топола, или за чији рад 
општина Бачка Топола обезбеђује средства, односно електронски медији дужни су да Заштитнику 
грађана омогуће обраћање јавности у року од најкасније 48 сати од тренутка пријема његовог 
захтева, а штампани медији у наредном издању од момента пријема захтева. 
 
VI ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА 

Члан 47. 
 

 Заштитник грађана има право на плату. 
 За обрачун и исплату плате заштитника грађана примењује се коефицијент који утврди 
Скупштина општине . 
 Заштитник грађана остварује права по основу рада у складу са актима који се односе на 
радне односе функционера и запослених у органима локалне самоуправе. 
 
VII СРЕДСТВА ЗА РАД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
 

Члан 48. 
 

 Средства за рад Заштитника грађана обезбеђују се у буџету општине Бачка Топола. 
 Средства и става 1. овог члана треба да буду довољна за делотворно и ефикасно остваривање 
функције Заштитника грађана, а све у складу са буџетском политиком општине Бачка Топола. 
 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 49. 
 

 Функционер или запослено службено лице у органима управе, посебним организацијама и 
службама општине Бачка Топола, као и у другим органима и организацијама, предузећима и 
установама чији је оснивач општина Бачка Топола, а којима су поверена јавна овлашћења,  који 
одбије да поступи по захтеву Заштитника грађана, казниће се новчаном казном у износу 10.000 – 
50.000 динара. 
 Лице које се не одазове на позив Заштитника грађана да би дао усмену или писмену изјаву, 
казниће се новчаном казном у износу од 10.000 – 50.000 динара. 
  
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 50. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађанском браниоцу 
(омбудсману) („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 1/2003 и 1/2005). 
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Члан 51. 
 

 Општина Бачка Топола се може споразумети са другом општином да Заштитник грађана 
општине Бачка Топола обавља своју функцију и у тој општини, а на начин и под условима како то 
буде  споразумом, односно уговором установљено. 

 
Члан 52. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 021-5/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
68. 
 
 На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/2007) и члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Б.Топола» 
број 15/2008 и 1/2009) , Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 28. маја 2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРИЗНАЊА 
«ПРО УРБЕ» 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању признања «Про урбе» («Службени лист општине Б.Топола», број 
10/2001 и 2/2005) у члану 3. ст. 3. уместо речи: «1. маја» стављају се речи «1. јуна». 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 17-2/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
69. 
 
 На основу члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“ број 15/2008) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28.маја 2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА  

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
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Члан 1. 
 

 У Одлуци о стипендирању студената са територије општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола“број 5/2005) у члану 2. став 1. алинеја 2. мења се и гласи : 
 „-са просечном оценом изнад 8,00 ако студира у Србији, односно изнад 4,00 ако студира у 
иностранству“. 
 У алинеји 3. брише се текст : „и Црне Горе“. 
 У алинеји 4. уместо текста : „и Црне Горе“треба да стоји „односно до завршетка основног 
студија по Болоњском систему школовања“. 
 У алинеји 5. брише се текст : „и Црне Горе“. 
 

Члан 2. 
 

 Члан 3. мења се и гласи : 
 „ Право на стипендију не остварује студент : 
 - I године студија  или који има статус апсолвента, осим ако је дефицитаран кадар, 
 - који наставља студије ради добијања звања мастер, по Болоњском систему         
                    школовања, осим ако је дефицитаран кадар, 
 -  који је у радном односу, 
 - ако обнавља актуелну годину и 
 - ако је већ корисник студентске стипендије или кредита од Министарства      
                    просвете и спорта, и других разних фондација, организација и предузећа.“ 
 

Члан 3. 
 

 У члану 4. став 4. додаје се тачка 4. која гласи : 
 „4.оверену изјаву да није корисник студентске стипендије или кредита од  
                    Министарства просвете и спорта, и других разних фондација, организација и  
                    предузећа.“. 

 
Члан 4. 

 
 У члану 6. додаје се став 3. који гласи : 
 „Комисија предлаже сваке школске године Председнику општине да посебно награди 
студенте који имају просечну оцену 10,00 односно 5,00 у току студирања и подноси списак 
студената са наведеним просеком. Решење о једнократној новчаној награди и износу исте доноси 
Председник општине. 

 

Члан 5. 
 

 Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број : 67-5/2009-IV Председник                                                 
Дана : 28.05.2009. Скупштине општине                                         
Бачка Топола  Фазекаш Роберт, с.р. 
 
70. 
 

На основу члана 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“ број 15/2008) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28. маја 2009. 
године, донела је 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ УЧЕШЋА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА 
ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о висини учешћа општине Бачка Топола у обезбеђивању средстава за превоз 
ученика средњих школа („Службени лист општине Бачка Топола“ број 12/2001, 2/2002, 8/2003 и 
10/2005) у члану 7.а брише се став 1. 
 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број :451-43/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 
71. 
 

На основу одредаба члана 3. и 19. Закона о заштити од пожара („Службени гласник СРС“, бр. 
37/88 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) и одредби Правилника о 
посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС“, бр. 27/84),  
одредаба члана 33. Статута општине Бачка Топола („Службени лист Општине Бачка Топола“, бр. 
15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола  на седници одржаној дана 28. маја 2009. 
године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ЖЕТВЕНИХ РАДОВА, 
КАО И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ВРЕМЕ ЖЕТВЕ СТРНИХ УСЕВА РОДА 2009. ГОДИНЕ  

 
I 
 

 Ради координације жетвених радова као и заштите стрних усева од пожара у 
пољопривредним предузећима, земљорадничким задругама на територији општине Бачка Топола 
образује се Општински штаб за координацију жетвених радова, као и заштиту од пожара у време 
жетве стрних усева рода 2009. године (у даљем тексту: Штаб). 

 
II 

 

 За чланове Штаба именују се: 
1. Мајлат Бела,  - за председника, 
2. Вркић Бојан, МУП –Одсек за заштиту и спасавање- Подручна ватрогасна  спасилачка 

јединица- БачкаТопола - за члана, 
3. Ћатић Милан, ДД “Дожа Ђерђ” - за члана, 
4. Баби Лајош, ЗЗ “Бачка” - за члана, 
5. Вучковић Слободан, Општинска управа  - за члана, 
6. Мајор Имре, АД „Житко“ - за члана, 
7. Кончар Мирослав, АД ПИК „Стара Моравица“ - за члана, 
8. Сабо Сабадош Силвија, Асоцијација за развој Општине Б. Топола- за члана, 
9. Погрмиловић Милош, ДДОР „Нови Сад“ - за члана 
10. Јањић Саша – АД „Криваја“ - за члана 
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III 
 Задаци и дужности Штаба  су да: 
 - организује и координира жетвене радове на територији општине Бачка Топола,  
 - прикупља податке о жетвеним површинама, 
 - сагледава укупне смештајне капацитете на територији општине, 
 - организује спровођење прописаних мера заштите од пожара , 

- одреди и друге мере заштите за подручје Општине ако сматра да прописане мере нису 
довољне, 

- донесе План заштите од пожара за време сазревања и жетве стрних усева, 
- организује стално дежурство у ватрогасним јединицама, 
- организује осматрачку службу на за то погодним местима, 
- организује пољочуварску службу на подручјима где се сматра да исту треба организовати, 
- организује службу везе и обавештења, 
- организује контролу спровођења прописаних и  наложених мера заштите од пожара, 
- након завршетка жетвених радова изврши анализу рада Штаба успешности  спровођења 

превентивних мера и уочених пропуста у раду. 
 

IV 
 

Ово Решење ће се објавити у  „Службеном листу Општине Бачка Топола“.             
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  02-51 /2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009.  Скупштине општине 
Бачка Топола  Фазекаш Роберт, с.р. 
 
72. 
 

На основу члана 42. тачка 20. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине 
Бачка Топола» број 15/2008 и 1/2009) и члана 9. и 10. Одлуке о заштити грађана и материјалних 
добара у случају елементарних и других већих непогода на територији општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2009) Скупштина општине Бачка Топола на 
седници одржаној дана 28. маја 2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ИМЕНОВАЊУ 

ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 
 
I 
 

 У Решењу о образовању Општинског штаба за заштиту од елементарних и других већих 
непогода и именовању његових чланова («Службени лист општине Бачка Топола», број 5/2009) у 
тачци II. после редног броја 16. додаје се текст који гласи: 
 «17 . Будимир Ковачевић - представник гарнизона Војске Србије у Бачкој Тополи 
   18 . Жељко Раичевић - представник хидрометеоролошке станице у Бајши» 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-41/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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73. 
 

На основу члана 53. став 2. и члана 54. став 3.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 
81/2005 и 83/2005), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине Бачка 
Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28. маја 
2009. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКOГ ОДБОРА   

 ШКОЛЕ  ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 
 
I 
 

 БАЛАША ЕРЖЕБЕТ, разрешава се дужности члана Школског одбора из реда родитеља у 
Школи за основно музичко образовање из Бачке Тополе са  28.05.2009. године, због престанка 
основа по којем је именована у орган управљања. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-32/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола            Фазекаш Роберт,  с.р. 
 
74. 
 

На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 32. 
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 
Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) 
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана  28. маја 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКOГ ОДБОРА   
 ШКОЛЕ  ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 
I 
 

 ТУРИ  ЕРИКА,   из Бачке Тополе, ул. Матије Корвина бр.25,  именује се из реда родитеља за 
члана Школског одбора у Школи за основно музичко образовање из Бачке Тополе са 29.05. 2009. 
године до истека мандата Школског одбора. 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:02-44/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола               Фазекаш Роберт,  с.р. 
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75. 
 

На основу члана 53. став 2. и члана 54. став 3.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 
81/2005 и 83/2005), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине Бачка 
Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28. маја 
2009. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКOГ ОДБОРА   
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ЧАКИ ЛАЈОШ“  ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 
I 
 

 Перо Чабрило, разрешава се дужности члана Школског одбора из реда представника локалне 
самоуправе у Основној  школи „Чаки Лајош“ из Бачке Тополе са  28.05.2009. године.  
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-45/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола               Фазекаш Роберт,  с.р. 
 
76. 
 

На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 32. 
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 
Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) 
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28. маја 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКOГ ОДБОРА   
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ЧАКИ ЛАЈОШ“  ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 
I 
 

 Рожа Теке, електротехничар-рачунара, Бачка Топола, Лењинова бр. 21. именује се из 
представника локалне  самоуправе за члана Школског одбора у Основној  школи „Чаки Лајош“ из 
Бачке Тополе са  29.05.2009. године, до истека мандата Школског одбора. 

 
II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-46/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт,  с.р. 
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77. 
На основу члана 53. став 2. и члана 54. став 3.  Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 
81/2005 и 83/2005), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 42. тачка 31. Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине Бачка 
Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28. маја 
2009. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКOГ ОДБОРА   
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  „ШИНКОВИЋ  ЈОЖЕФ“  БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

  Разрешавају се дужности чланови Школског одбора у Средњој техничкој школи „Шинковић 
Јожеф“ из Бачке Тополе, из реда представника локалне самоуправе са  28.05. 2009. године, и то: 
 1. Карољ Мештер, Бачка Топола, Далматинска бр.39., 
 2. Ласло Лукач, Бачка Топола, Чантавирски пут бр. 71. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-47/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола               Фазекаш Роберт,  с.р. 

 
78. 

На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 101/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 32. 
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 42. тачка 31. 
Статута општине Бачка Топола, („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008 и 1/2009) 
Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 28. маја 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКOГ ОДБОРА   
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ   ШКОЛЕ  „ШИНКОВИЋ  ЈОЖЕФ“  БАЧКА ТОПОЛА  

 
I 

 

 Именују се за чланове Школског одбора у Средњој техничкој  школи „Шинковић Јожеф“ из 
Бачке Тополе, из реда представника локалне самоуправе са  29.05.2009. године до истека мандата 
Школског одбора, и то: 
 1. Ромео Бедлег, електротехничар, Бачка Топола, Серво Михаља бр. 14. 
 2. Иштван Бача, предузетник, Бачка Топола, Петра Кочића бр. 57. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-48/2009-IV Председник 
Дана: 28.05.2009. Скупштине општине 
Бачка Топола               Фазекаш Роберт,  с.р. 
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79. 
 
 На основу члана 3. став 1. Одлуке о локалној служби за инспекцију и ревизију («Сл. лист 
општине Бачка Топола», број 3/04) и члана 39. Одлуке о Општинском већу општине Бачка Топола 
(«Службени лист општине Бачка Топола», број 3/2009) Општинско веће  општине Бачка Топола на 
седници одржаној дана 12. маја 2009. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉАЊУ БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА- 

-РЕВИЗОРА 
 
I 
 

 КИШ ХАТВАНИ ЕРИКА, дипл. ек. из Бачке Тополе поставља се за буџетског инспектора – 
ревизора на мандатни период од 5 година, почев од 1. маја 2009. године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
ОПШИТНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-42/09-IV  
Дана: 12.05.2009. Председник општине 
Бачка Топола Баби Атила, с.р. 
 
80. 
 
 По извршеном сравњењу са  изворним текстом, утврђено је да се у тексту Решења о 
образовању Општинског штаба за заштиту од елементарних и других већих непогода и именовању 
његових чланова,  који је објављен у «Службеном листу општине Бачка Топола» број 5/2009 год. 
поткрала грешка па се даје  
 

И С П Р А В К А 
 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ  
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ИМЕНОВАЊУ 

ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 
 

 У тачци II. Редни број 14. уместо имена: «Младен» треба да стоји име «Марин». 
 
 Служба за скупштинске 
 послове 
81. 
 

По извршеном увиду у постојеће катастарске податке и по сравњењу истих са подацима из 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка 
Топола за 2009., који је објављен у „Службеном листу општине Бачка Топола“ број 5/2009 поткрале 
се грешке и даје се  

 
ИСПРАВКА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА ОПТШИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2009. ГОДИНЕ 
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У Табели број 13/3 КО Мали Београд под редним бројем 5 уместо броја катастарске парцеле 

1559 треба да стоји „1559/5“ . 
У Табели број 13/4  КО Ново Орахово код редног броја 6 уместо  површине у укупно група 

21.0935 ха треба да стоји „21.0932“ ха , као и уместо површине у укупно КО од „21-09-35“ ха треба 
да стоји „21-09-32“ ха. 

У Табели број 13/5 КО Пачир код редног броја 9 уместо укупне површине групе у површини 
од 2.3486 ха треба да стоји „1.8071“ ха,  а уместо укупна површине у КО, од  10-27-51 ха треба да 
стоји „09-73-36“ ха. 

У Табели број 13/7 КО Горња Рогатица код редног броја 19 уместо површине катастарске 
парцеле број 2582/2 од 3.876 ха треба да стоји „3.8576“ ха.  
             У збирној Табели број 14 уместо површине која је наведена код КО Пачир од 10-27-51ха 
треба да стоји „09-73-36“ ха, а уместо укупне површине од 434.6280 ха треба да стоји „434.0862“ ха. 

 
 Служба за скупштинске 
 послове 
 

   
 

Редни 
број С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
65. Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола 169 

   
66. Одлука о неангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине 

Бачка Топола за 2008. годину 197 
   

67. Одлука о заштитнику грађана 198 
   

68. Одлука о измени Одлуке о оснивању признања «Про урбе» 207 
   

69. Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената са 
територије општине Бачка Топола 207 

   
70. Одлука о измени Одлуке о висини учешћа општине Бачка Топола у 

обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа 208 
   

71. Решење о образовању Општинског штаба за координацију жетвених радова, 
као и заштиту од пожара у време жетве стрних усева рода 2009. године 209 

   
72. Решење о допуни Решења о образовању Општинског штаба за заштиту од 

елементарних и других већих непогода и именовању његових чланова 210 
   

73. Решење о разрешењу члана Школског одбора школе за основно музичко 
образовање из Бачке Тополе 211 

   
74. Решење о именовању члана Школског одбора школе за основно музичко 

образовање из Бачке Тополе 211 
   

75. Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе «Чаки Лајош» из 
Бачке Тополе 212 

   
76. Решење о именовању члана Школског одбора основне школе «Чаки Лајош» из 

Бачке Тополе 212 
   

77. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Средње Техничке Школе 
«Шинковић Јожеф» Бачка Топола 213 
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Редни 
број С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
78. Решење о именовању чланова Школског одбора Средње Техничке Школе 

«Шинковић Јожеф» Бачка Топола 213 
   

79. Решење о постављању буџетског инспектора-ревизора 214 
   

80. Исправка Решења о образовању Општинског штаба за заштиту од 
елементарних и других већих неогода и именовању његових чланова 214 

   
81. Исправка Годишњег програма заштите, уређења и коришћења  

пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за 2009. године 214 
 
 

 
 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 
   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2009. годину износи 
  10.200,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 
  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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