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187. 

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, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) 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 Скупштине општине Бачка Топола на седници одржаној дана  18. 

децембра 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 946.484.027,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 946.484.027,00 
   - буџетска средства  916.834.136,00 

   - сопствени приходи 0,00 

   - донације 29.649.891,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.037.150.000,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 805.170.540,00 
   - текући буџетски расходи 775.857.649,00 

   - расходи из сопствених прихода 0,00 

   - донације 29.312.891,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 231.979.460,00 
   - текући буџетски издаци 231.642.460,00 

   - издаци из сопствених прихода 0,00 

   - донације 337.000,00 

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8) - (кл. 4 + кл. 5)  -90.665.973,00 

Издаци за набавку финансијске имовине 17.060.000,00 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ  -107.725.973,00 

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 7.650.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 107.725.973,00 

 

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   946.484.027,00 

1. Порески приходи 71 589.690.000,00 
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     1.1 Порези на доходак, добит и капиталне 

добитке (осим самодоприноса) 711 481.500.000,00 

     1.2 Самодопринос 711180 103.000.000,00 

     1.3 Порези на имовину 713 84.310.000,00 

     1.4 Порези на добра и услуге 714 14.480.000,00 

     1.5 Други порези 716 9.400.000,00 

2. Непорески приходи, у чему 74 174.152.136,00 

   - поједине врсте накнада са одређеном наменом 

(наменски приходи) 741510, 743324 1.650.000,00 

   - приходи од давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 741522 133.875.000,00 

3. Донације 731+732 0,00 

4. Трансфери 733 182.641.891,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00 

УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА 

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   1.037.150.000,00 

1. Текући расходи 4 805.170.540,00 

     1.1. Расходи за запослене 41 194.017.196,00 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 161.216.536,00 

     1.3.Отплата камата 44 1.200.000,00 

     1.4. Субенције 45 10.200.000,00 

     1.5. Права из социјалног осигурања 47 42.523.000,00 

     1.6. Остали расходи 48+49 53.161.016,00 

2. Трансфери 463+465 342.852.792,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 231.979.460,00 

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   24.710.000,00 

3. Отплата дуга 61 7.650.000,00 

   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.650.000,00 

   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 17.060.000,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА  3 115.375.973,00 

 » 

Члан 2. 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

« Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 

90.665.973 динара, за финансирање отплате дуга у износу од 7.650.000,00 динара и набавку 

финансијске имовине у износу од 17.060.000,00 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: 
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Економ. 
клас. 

ВРСТА ПРИХОДА 

ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ЗА 

РЕБАЛАНС 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ- КЛАСА 7    

711 
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ   

711110 Порез на зараде 306.800.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 18.500.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 23.500.000,00 

711160 Порез на приходе од осигурања лица 200.000,00 

711190 Порез на друге приходе 29.500.000,00 

  УКУПНО 711: 378.500.000,00 

713 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ   

713120 Порез на имовину 41.000.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 3.300.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 40.000.000,00 

713610 Порез на акције на име и уделе 10.000,00 

  УКУПНО 713: 84.310.000,00 

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 11.500.000,00 

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 

714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и 

одложеног отпада 500.000,00 

714552 Боравишна такса 700.000,00 

714562 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 610.000,00 

714570 Општинске комуналне таксе 10.000,00 

  УКУПНО 714 14.480.000,00 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ   

716110 Комунална такса на фирму 9.400.000,00 

  УКУПНО 716 9.400.000,00 

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   

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 14.386.957,00 

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 15.262.934,00 

  УКУПНО 733 182.641.891,00 
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741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

741151 Приходи од камата на депонована средстава 11.600.000,00 

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 1.600.000,00 

741534 - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 7.800.000,00 

  УКУПНО 741: 155.025.000,00 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА   

742152 Приходи од давања у закуп објеката 25.136,00 

742251 Општинске административне таксе 282.000,00 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 8.000.000,00 

742351 Приходи општинских органа управе 4.500.000,00 

  УКУПНО 742: 12.807.136,00 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ   

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1.500.000,00 

743350 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 

општине 20.000,00 

  УКУПНО 743: 1.520.000,00 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ   

745151 Остали  приходи у корист нивоа општине 4.800.000,00 

  УКУПНО 745: 4.800.000,00 

7 УКУПНО КЛАСА 7 843.484.027,00 

  
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 946.484.027,00 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 83.685.440,00 

321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31.690.533,00 

  Извори финансирања:   

01 Приходи из буџета 916.834.136,00 

07 Донације од осталих нивоа власти (733156, 733252) 29.649.891,00 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 115.375.973,00 

  УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА 1.061.860.000,00 

  Приходи буџетских корисника из других извора 83.128.000,00 

  УКУПНО 1.144.988.000,00 
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Члан 3a. 
 

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 27.994.000,00 0,00 27.994.000,00 

100 Опште јавне услуге 179.431.508,00 1.219.000,00 180.650.508,00 

200 Одбрана 500.000,00 0,00 500.000,00 

300 Јавни ред и мир 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

400 Економски послови 225.347.000,00 0,00 225.347.000,00 

500 Заштита животне средине 67.217.000,00 34.500.000,00 101.717.000,00 

600 Стамбени развој и развој 

заједнице 321.819.754,00 12.536.000,00 334.355.754,00 

700 Здравство 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 

800 Рекреација, култура и вере 60.134.400,00 8.943.000,00 69.077.400,00 

900 Образовање 169.416.338,00 25.930.000,00 195.346.338,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.061.860.000,00 83.128.000,00 1.144.988.000,00 

 
Члан 4. 

 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

«Укупна расположива средства буџета и буџетских корисника у износу од 1.144.988.000,00 

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 194.017.196,00 15.390.000,00 209.407.196,00 

411 Плате и  додаци запослених 157.534.488,00 9.792.000,00 167.326.488,00 

412 Социјални допринос на терет послодавца 28.307.708,00 1.728.000,00 30.035.708,00 

413 Накнаде у натури 415.000,00 70.000,00 485.000,00 

414 Социјална давања запосленима 4.190.000,00 3.050.000,00 7.240.000,00 

415 Накнаде за запослене 2.505.000,00 750.000,00 3.255.000,00 

416 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 161.216.536,00 14.333.000,00 175.549.536,00 

421 Стални трошкови 27.302.500,00 3.633.000,00 30.935.500,00 

422 Трошкови путовања 860.000,00 90.000,00 950.000,00 

423 Услуге по уговорима 58.086.536,00 965.000,00 59.051.536,00 

424 Специјализоване услуге 38.841.000,00 800.000,00 39.641.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 18.928.000,00 3.580.000,00 22.508.000,00 

426 Трошкови материјала  17.198.500,00 5.265.000,00 22.463.500,00 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 1.200.000,00 10.000,00 1.210.000,00 

441 Отплата домаћих камата 1.200.000,00 10.000,00 1.210.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 

454 Субвенције пиватним предузећима 0,00   0,00 
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46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  342.852.792,00 49.136.000,00 391.988.792,00 

463 
Дотације и трансфери осталим нивоима 

власти 
341.552.792,00 49.136.000,00 390.688.792,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

47 
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 

42.523.000,00 0,00 42.523.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 42.523.000,00 0,00 42.523.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 52.817.700,00 100.000,00 52.917.700,00 

481 Дотације невладиним организацијама 47.607.000,00 0,00 47.607.000,00 

482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 
711.000,00 100.000,00 811.000,00 

483 Новчане казне, пенали по решењу судова 4.499.700,00 0,00 4.499.700,00 

49 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 
ИЗ БУЏЕТА   

343.316,00 0,00 343.316,00 

499 Средства резерве 343.316,00 0,00 343.316,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 230.129.460,00 4.159.000,00 234.288.460,00 

511 Зграде и грађевински објекти 218.446.000,00 3.719.000,00 222.165.000,00 

512 Машине и опрема 9.424.960,00 380.000,00 9.804.960,00 

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 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 

541 Земиљиште 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 

621 Набавка домаће финансијске имовине 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 1.061.860.000,00 83.128.000,00 1.144.988.000,00 

 

Члан 5. 
 

У члану 9. Одлуке  новчани износ «5.452.525,00» замењује се новчаним износом: 

«143.316,00». 
 

Члан 6. 
 

У члану 11. Одлуке новчани износ «238.360.488,00» замењује се новчаним износом: 

«241.744.738,00». 
 

Члан 7. 
 

У члану 18. Одлуке број «7,5» замењује се бројем: «7,95». 

 

Члан 8. 

 

У члану 19. Одлуке у ставу 1 новчани износ: «1.041.054.000,00» замењује се новчаним 

износом : «1.061.860.000,00». 

Табеларни део члана 19. Одлуке мења се и гласи: 
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Члан 9. 

 

 Корисници средстава буџета општине су обавезни, да своје правне акте правовремено 

доносе, односно ускладе са одговарајућим законским актима и одлукама Скупштине општине Бачка 

Топола.  

 Уколико корисници буџетских средстава не поступе у складу са претходним ставом, биће 

обустављен пренос средстава из буџета општине. 

 

Члан 10. 

 

 Средства у износу од 2.400.000,00 динара, билансирана на позицији 143. (Суфинансирање 

улагања од општег значаја) представљају интервентна средства 

 

Члан 11.  

 

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

Бачка Топола” и доставља се  Министарству финансија Републике Србије. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-64/2013-III Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

188. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике Србије", 

број: 129/2007), члана 43. Закона о буџетском систему  ("Службени гласник Републике Србије", број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013 и 63/2013), и члана 42. тачка 2. Статута 

општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", број: 15/2008, 1/2009 и 6/2010), на 

преглод Општинског већа Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18. децембрa 

2013. године, доноси 

 

О Д Л У К У  
 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бачка Топола за 2014. 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 959.726.000,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 959.726.000,00 

   - буџетска средства  937.966.000,00 

   - сопствени приходи 0,00 

   - донације 21.760.000,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 986.776.000,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 700.169.332,00 

   - текући буџетски расходи 678.409.332,00 
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   - расходи из сопствених прихода 0,00 

   - донације 21.760.000,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 286.606.668,00 

   - текући буџетски издаци 286.606.668,00 

   - издаци из сопствених прихода 0,00 

   - донације 0,00 

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8) - (кл. 4 + кл. 5)  -27.050.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине 0,00 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ  -27.050.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Nеутрoшена  средства из претхохних година 35.000.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга 7.950.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 27.050.000,00 

 

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   959.726.000,00 

1. Порески приходи 71 607.856.000,00 

     1.1 Порези на доходак, добит и капиталне 

добитке (осим самодоприноса) 711 481.048.180,00 

     1.2 Самодопринос 711180 112.148.180,00 

     1.3 Порези на имовину 713 103.507.820,00 

     1.4 Порези на добра и услуге 714 13.400.000,00 

     1.5 Други порези 716 9.900.000,00 

2. Непорески приходи, у чему 74 171.691.785,00 

   - поједине врсте накнада са одређеном наменом 

(наменски приходи) 741510, 743324 1.500.000,00 

   - приходи од давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 741522 142.300.000,00 

3. Донације 731+732 18.000.000,00 

4. Трансфери 733 162.178.215,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00 

УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   986.776.000,00 

1. Текући расходи 4 700.169.332,00 

     1.1. Расходи за запослене 41 201.780.540,00 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 245.579.411,00 

     1.3.Отплата камата 44 1.250.000,00 

     1.4. Субенције 45 7.140.000,00 

     1.5. Права из социјалног осигурања 47 51.673.000,00 

     1.6. Остали расходи 48+49 66.057.562,00 

2. Трансфери 463+465 126.688.819,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 286.606.668,00 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   797. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

 
 

 

 

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   7.950.000,00 

3. Отплата дуга 61 7.950.000,00 

   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.950.000,00 

   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА  3 35.000.000,00 

 

Члан 2. 
 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 

27.050.000,00 динара и за финансирање отплате дуга у износу од 7.950.000,00 динара обезбедиће се 

из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од 35.000.000,00 динара. 

 

Члан 3. 
 

 Приходи буџета распоређују се по врстама и то: 
 

Економ. 
клас. 

ВРСТА ПРИХОДА 

ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ И 

ПРАМАЊА ЗА  

2014. ГОДИНУ 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ- КЛАСА 7    

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ   

711110 Порез на зараде 293.300.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 19.500.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 23.200.000,00 

711160 Порез на приходе од осигурања лица 200.000,00 

711180 Самодоприноси  112.148.180,00 

711190 Порез на друге приходе 32.700.000,00 

  УКУПНО 711: 481.048.180,00 

713 ПОРЕЗИ НА  ИМОВИНУ   

713120 Порез на имовину 58.197.820,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 3.300.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 42.000.000,00 

713610 Порез на акције на име и уделе 10.000,00 

  УКУПНО 713: 103.507.820,00 

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 11.600.000,00 
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714514 - Годишња накнада за друмска моторна возила   

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 100.000,00 

714547 Накнада за загађивање животне средине 0,00 

714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног 

отпада 530.000,00 

714552 Боравишна такса 700.000,00 

714562 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 100.000,00 

714570 Општинске комуналне таксе 10.000,00 

  УКУПНО 714 13.400.000,00 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ   

716110 Комунална такса на фирму 9.900.000,00 

  УКУПНО 716 9.900.000,00 

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА   

732251 
Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа 

општина 18.000.000,00 

  УКУПНО 732 18.000.000,00 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   

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 3.760.000,00 

733158 Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина 158.418.215,00 

733251 Капитални наменски трансфери од Републике 0,00 

733252 Капитални наменски трансфери од АПВ 0,00 

  УКУПНО 733 162.178.215,00 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

741151 Приходи од камата на депонована средстава 12.155.000,00 

741510 Накнада за коришћење природних добара 150.000,00 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини 142.300.000,00 

  Накнада за коришћење простора и грађвинског земљ.   

741530 - комуналне таксе 1.300.000,00 

741534 - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 0,00 

  УКУПНО 741: 155.905.000,00 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА   

742152 Приходи од давања у закуп објеката 16.785,00 

742251 Општинске административне таксе 300.000,00 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 4.400.000,00 

742351 Приходи општинских органа управе 4.700.000,00 

  УКУПНО 742: 9.416.785,00 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ   

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1.350.000,00 

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 20.000,00 

  УКУПНО 743: 1.370.000,00 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ   

745151 Остали  приходи у корист нивоа општине 5.000.000,00 

  УКУПНО 745: 5.000.000,00 

7 УКУПНО КЛАСА 7 959.726.000,00 

  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ- 

КЛАСА 8   
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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 задуж. од посл. банака у земљи у корист нивоа општина  0,00 

  УКУПНО 911:  0,00 

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС. 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 

7+8+9 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 959.726.000,00 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 35.000.000,00 

321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   

  Извори финансирања:   

01 Приходи из буџета 937.966.000,00 

06 Донације од међународних организација 18.000.000,00 

07 Донације од осталих нивоа власти (733156, 733252) 3.760.000,00 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35.000.000,00 

  УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА 994.726.000,00 

  Приходи буџетских корисника из других извора 81.452.754,00 

  УКУПНО 1.076.178.754,00 

 

Члан 4. 
 

 Општина очекује у 2014. години средства из развојне помоћи Европске Уније у износу од 

198.082,39 евра, односно 22.779.589,85 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање 
у износу од 29.223,00 евра, односнo 3.360.645,00 динара, за следеће пројекте:  

 

Пројекат и корисник пројекта 

Укупна вредност у 

еврима за цео период 
Средства ЕУ у 2014 години 

Средства за 
суфинансира

ње у 2014. 
години у РСД 

Средства 

ЕУ 

Средства 
за 

суфинан-
сирање 

У еврима У РСД 

REPRO Прекогранична размена 

пројеката обновљиве енергије 
76.978,67 14.662,60 15.395,73 1.770.508,95 300.035,00 

Стазе спајају људе 130.095,00 23.114,25 104.749,66 12.046.210,90 1.478.900,00 

Fine arts in development of 

Bácska region’s tourism - FAB 169.517,20 29.914,80 77.938,00 8.962.870,00 1.581.710,00 

УКУПНО 376.590,87 67.691,65 198.082,39 22.779.589,85 3.360.645,00 

  

Средства за суфинансирање у 2014. години из става 1. овог члана распоређена су у Посебном 

делу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015 и 2016. годину исказују се у 

следећем прегледу: 
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Члан 6. 

 

Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину обезбеђена су средства за наведене 

пројекте у укупном изнпсу од 336.437.000,00 динара. По изворима финансирања средства се 

обезбеђују на следећи начин: 

- из текућих прихода буџета у износу од 274.567.000,00 динара,  

- из осталих извора у износу од 61.871.000,00 динара. 

 

Члан 7. 

 

На основу Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру 

консолидованог рачуна трезора, укупни приходи и примања буџета и буџетских корисника 

распоређују се за обављање следећих функција: 

 

Функц. 
клас. 

ОПИС 
Средства из 

бџета општине 

Средства из 

других 
прихода 

корисника 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

000 Социјална заштита 27.137.000,00 0,00 27.137.000,00 

100 Опште јавне услуге 362.739.281,00 12.918.504,00 375.657.785,00 

200 Одбрана 500.000,00 0,00 500.000,00 

300 Јавни ред и мир 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

400 Економски послови 189.641.180,00 371.100,00 190.012.280,00 

500 Заштита животне средине 24.486.000,00 0,00 24.486.000,00 

600 Стамбени развој и развој 

заједнице 153.026.400,00 33.850.650,00 186.877.050,00 

700 Здравство 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 

800 Рекреација, култура и вере 60.522.240,00 7.695.000,00 68.217.240,00 

900 Образовање 167.973.899,00 26.617.500,00 194.591.399,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 994.726.000,00 81.452.754,00 1.076.178.754,00 

  

Члан 8. 

 

 Укупна расположива средства буџета и буџетских корисника у износу од 1.075.623.754,00 

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 201.780.540,00 15.397.100,00 217.177.640,00 

411 Плате и  додаци запослених 160.682.654,00 10.507.175,00 171.189.829,00 

412 Социјални допринос на терет послодавца 28.876.386,00 1.854.925,00 30.731.311,00 

413 Накнаде у натури 547.500,00 35.000,00 582.500,00 

414 Социјална давања запосленима 3.992.000,00 2.150.000,00 6.142.000,00 

415 Накнаде за запослене 2.687.000,00 850.000,00 3.537.000,00 

416 Накнаде, бонуси и остали посебни расходи 995.000,00 0,00 995.000,00 

417 Посланички додатак 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 245.579.411,00 54.137.154,00 299.716.565,00 

421 Стални трошкови 56.637.615,00 19.119.354,00 75.756.969,00 

422 Трошкови путовања 20.570.100,00 565.620,00 21.135.720,00 

423 Услуге по уговорима 37.457.050,00 6.867.860,00 44.324.910,00 
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424 Специјализоване услуге 57.770.488,00 2.807.000,00 60.577.488,00 

425 Текуће поправке и одржавање 50.140.318,00 14.504.000,00 64.644.318,00 

426 Трошкови материјала  23.003.840,00 10.273.320,00 33.277.160,00 

43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 134.000,00 134.000,00 

431 Амортизација некретнина и опреме 0,00 134.000,00 134.000,00 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 1.250.000,00 10.000,00 1.260.000,00 

441 Отплата домаћих камата 1.250.000,00 10.000,00 1.260.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 

454 Субвенције приватним предузећима 0,00 0,00 0,00 

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  126.688.819,00 3.600.000,00 130.288.819,00 

463 
Дотације и трансфери осталим нивоима 

власти 
117.388.819,00 3.600.000,00 120.988.819,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери 9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 51.673.000,00 115.000,00 51.788.000,00 

471 Права из социјалног осигурања 50.000,00 0,00 50.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 51.623.000,00 115.000,00 51.738.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 63.219.500,00 2.844.500,00 66.064.000,00 

481 Дотације невладиним организацијама 62.296.300,00 2.695.000,00 64.991.300,00 

482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 
823.200,00 149.500,00 972.700,00 

483 Новчане казне, пенали по решењу судова 100.000,00 0,00 100.000,00 

49 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ 
БУЏЕТА   

2.838.062,00 0,00 2.838.062,00 

499 Средства резерве 2.838.062,00 0,00 2.838.062,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 286.506.668,00 5.215.000,00 291.721.668,00 

511 Зграде и грађевински објекти 275.121.948,00 4.410.000,00 279.531.948,00 

512 Машине и опрема 10.084.720,00 805.000,00 10.889.720,00 

513 Остала основна средства 0,00 0,00 0,00 

514 Култивисана имовина 0,00 0,00 0,00 

515 Нематеријална имовина 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

52 ЗАЛИХЕ 100.000,00 0,00 100.000,00 

523 Залихе робе за даљу продају 100.000,00 0,00 100.000,00 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0,00 0,00 0,00 

541 Земиљиште 0,00 0,00 0,00 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 0,00 
621 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 994.726.000,00 81.452.754,00 1.076.178.754,00 

 

Члан 9. 
 

 У сталну буџетску резерву опредељује се износ од 200.000,00 динара. 

 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог 

Председника општине.  

 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини општине 

Бачка Топола, уз завршни рачун буџета. 

 

Члан 10. 
 

 Део планираних примања у износу од 2.638.062,00 динара задржава се на име текуће 

буџетске резерве. 
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 Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 

апропријације, или за сврхе, за које се у току године покаже, да  апропријације нису биле довољне. 

 О коришћењу средстава из овог члана одлучује Председник општине Бачка Топола на 

предлог органа Општинске управе надлежног за финансије. Средства текуће буџетске резерве 

распоређују се на директне кориснике буџетских средстава, и представљају повећање апропријација 

за одређене намене. 

  

Члан 11. 

 

 Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 112.148.180,00 динара су средства 

самодоприноса чије се остварење евидентира појединачно за сваку месну заједницу. Остварена 

средства самодоприноса распоређена су у Посебном делу  Одлуке о буџету на директне трошкове и 

преносе се у корист месних заједница за намене утврђене одлуком о увођењу самодоприноса. 

 

Члан 12. 

 

Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 261.533.138,00  динара утврђује се за 

финансирање Законом утврђених права грађана у области образовања, културе, физичке културе, 

информисања, социјалне, дечје и здравствене заштите. 

 

Члан 13. 

 

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа 

апропријације утврђене овом одлуком. 

Изузетно, у случају ако се буџету општине актом виших нивоа власти определе 

наменска трансферна средства, укључујући и средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у 

поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са 

чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу тог акта, одговарајуће апрорпријације за 

извршавање расхода по том основу. 

 

Члан 14. 

 

 Приходи од боравишне таксе усмеравају се у корист Туристичке организације општине Бачка 

Топола. 

Члан 15. 

 

 Приходи од накнаде за заштиту и унапређење животне средине и накнаде од емисије SO2, 

NO2 прашкастих материја и одложеног отпада усмеравају се за реализацију програма заштите 

животне средине, на који сагласност даје Министарство за заштиту животне средине.  

 

Члан 16. 

 

На основу члана 137. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 

РС„ број 88/2011), средства остварена од Накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе, на чијој територији се врши 

експлоатација, користе се на основу посебног програма мера, који на предлог надлежног органа 

Општинске управе доноси Општинско веће општине Бачка Топола, а на који сагласност даје 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.  

 

Члан 17. 

 

 Сходно законским прописима 50% прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 

усмеравају се за поправљање саобраћајне инфраструктуре на територији јединице локалне 

самоуправе, билансиране у оквиру главе 2.15. Посебног дела Одлуке о буџету. 
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Средства из става 1. користе се према програму, који доноси Општинско веће општине Бачка 

Топола, на предлог Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним 

местима општине Бачка Топола. 

 

Члан 18. 

 

 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, као и 

накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне 

сврхе усмеравају се за реализацију Програма утврђивања радова на заштити и уређењу 

пољопривредног земљишта. 

 

Члан 19. 

 

 Део остварених прихода од комуналне таксе на фирму у висини од 7,7% усмерава се у корист 

Посебног рачуна за развој привреде и предузетничке активности. 

 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 20. 

 

Средства из буџета у износу од 1.076.178.754,00 динара и приходи директних и индиректних 

корисника буџета, укључених у консолидовани рачун трезора Општине, у износу од 81.452.754,00 

динара распоређују се по корисницима и по ближим врстама издатака, и то: 
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 21. 

  

 У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне влсати за 2014. годину и 

пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на 

основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013 и 63/2013) и Законом о одређивању максималног 

броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 104/2009), број 

запослених у локалној администрацији може износити максимално: 

- 168 запослених на неодређено време, 

- 17 запослених на одређено време. 

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за 

- 141 запослених у локалној администрацији на неодређено време, 

- 8 запосленa у локалној администрацији на одређено време, 

- 68 запослених у предшколским установама на неодређено време, 

- 8 запослених у предшколским установама на одређено време, 

 

Члан 22. 

 

 У року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, Одељење за финансије обавештава 

кориснике буџетских средстава о одобреним апропријацијама за 2014. годину. 

 

Члан 23. 

 

 Приходи из буџета општине, буџета виших нивоа власти и приходи које својом делатношћу 

остварују буџетски корисници, распоређују се и исказују по ближим наменама њиховим годишњим 

финансијским планом прихода и расхода по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 

финансије. 

 Годишњи финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси функционер 

који руководи буџетским корисником, односно надлежни орган буџетског корисника, а доставља га 

на сагласност најкасније у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. Приходи и примања 

као и расходи и издаци у годишњем финансијском плану исказују се на четвртом нивоу економске 

класификације уз пратећи прилог разрађен на шестом нивоу. 

 Планове за извршење Одлуке о буџету општине за 2014. годину у областима Законом 

утврђених права доноси Општинско веће на предлог Председника општине. 

 Кориснику који не поступи у складу са ставом 2. овог члана, неће се вршити пренос 

средстава из буџета општине. 

 У случају да у току године дође до измена одобрених апропријација из буџета општине, 

буџета виших нивоа власти или прихода који се остварују обављањем делатности, буџетски 

корисник је дужан да изврши усклађивање прихода и расхода у годишњем финансијском плану. 

 

Члан 24. 

 

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима за извршење буџета. 

 Тромесечне планове за извршење буџета доноси Одељење за финансије уз прибављену 

сагласност Председника општине. 
  

Члан 25. 

 

Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета, у оквиру 

средстава одобрених овом Одлуком. 

Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе само до износа средстава 

обезбеђених у буџету општине.  

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском 

систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у 
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више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског 

већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 5. ове Одлуке. 

Корисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или 

издатке остварује и приходе из других извора, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво 

врши из прихода из других извора. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 

предвиђен другачији метод. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 

другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

 

Члан 26. 

 

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника 

буџетских средства промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се 

увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. 

Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Председник општине. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа Општинске управе надлежног 

за финансије на које сагласност даје Председник општине, може извршити преусмеравање 

апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за 

расход чији се износ умањује. 

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 

буџета, Председник општине доноси одлуку да се износ апропријације, који није могуће 

искористити, пренесе у текућу буџетску резрву и може се користити за намене које нису предвиђене 

буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму. 

Укупaн износ преусмеравања из става 8. овог члана не може бити већи од износа разлике 

између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа 

средстава текуће буџетске резерве, утврђеног чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.    

 

Члан 27. 

 

У случају да се приходи буџета не остварују у планираном износу, издаци се извршавају по 

приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 

трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

 

Члан 28. 

 

 Наредбодавац за извршење буџета општине Бачка Топола је Председник општине Бачка 

Топола или лице које он овласти. 

За извршење буџета одговоран је Председник општине. 

 

Члан 29. 

 

 Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење 

фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и 

издацима. 

 Председник општине има овлашћење, да поднесе захтев Министарству финансија за 

одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је то резултат реализације 

јавних инвестиција. 
 

Члан 30. 

 

 Свака исплата на терет средстава буџета општине врши се на основу решења наредбодавца, 

којим је утврђена обавеза и висина исплате. 

За пренос, односно исплату средстава из буџета корисник буџетских средстава подноси 

захтев Оделењу за финансије – Одсеку за буџет и трезор са одговарајућом документацијом. За 
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кориснике из области Законом утврђених права, захтев за пренос средстава буџетским корисницима 

подноси шеф Одсека за друштвене делатности, при чему се имају у виду приходи које буџетски 

корисници остварују обављањем услуга или уступањем јавних прихода. 

У захтеву за пренос односно исплату средстава из буџета расходи се разврставају по 

економској класификацији, у складу са законским прописима. 

 

Члан 31. 

 

Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова које 

закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа – корисници 

субвенција, морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. 

 

Члан 32. 

 

 Корисници средстава буџета општине дужни су да подносе извештај о коришћењу средстава 

пренетих из буџета оштине у складу са одредбама Закона о буџетском систему.  

 Кориснику буџетских средстава, који не поступа у складу са претходним ставом, биће 

обустављен пренос средстава. 

Корисници средстава буџета општине су обавезни, да своје правне акте правовремено 

доносе, односно ускладе са одговарајућим законским актима и одлукама Скупштине општине Бачка 

Топола.  

 Уколико корисници буџетских средстава не поступе у складу са претходним ставом, биће 

обустављен пренос средстава из буџета општине. 

 

Члан 33. 

 

 Неискоришћена средства која преостану на рачуну буџетског корисника на крају године, 

враћају се у буџет Општине, изузев наменски дозначених средстава за инвестиције по закљученим 

уговорима. 

 Средства која остану на рачуну буџета на крају године као нераспоређена, преносе се у 

наредну годину и биће распоређена Одлуком о завршном рачуну буџета за 2013. годину. 

 

Члан 34. 

 

 Депоновање и пласирање новчаних средстава консолидованог рачуна трезора Општине врши 

се у складу са законским прописима. Задуживање за капиталне инвестиције врши се у складу са 

одредбама Закона о јавном дугу. 

 

Члан 35. 

 

Обрачуната амортизација имовине која се води у буџету, отписује се на терет капитала. 

Корисници буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће 

обрачунату амортизацију средстава за рад у 2014. години, сразмерно делу у коме су та средства 

обезбеђена из средстава буџета општине и средстава остварених по основу донација. 

 

Члан 36. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор у 

државној својини за обављање своје редовне делатности, а претежно се финансирају из буџетских 

средстава, неће плаћати закуп у 2014. години.  

 

Члан 37. 

 

За законито трошење средстава по свим наменама која припадају Општинској управи 

одговоран је Начелник Општинске управе. 
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За законито и наменско распоређивање средстава из области Законом утврђених права 

одговоран је шеф Одсека за друштвене делатности. 

За законито и наменско трошење средстава  са Посебног рачуна за избеглице општине Бачка 

Топола одговоран је повереник за избеглице. 

 За законито и наменско трошење средстава која се усмеравају јавним предузећима, 

установама, организацијама или удружењима, одговорна су лица која руководе радом корисника 

буџетских средстава. 

 

IV  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

 

 Распоред дела средстава, предвиђених на позицији 15 – Дотације удружењима грађана, 

вршиће се на основу јавних конкурса и Правилника, а њихово усмеравање на основу решења 

наредбодавца. 

 

Члан 39. 

 

Распоред средстава, предвиђених на позицији 137 - Дотација културним – уметничким 

друштвима, вршиће се на основу јавних конкурса и Правилника. 

Распоред средстава, предвиђених на позицији 138 - Средства за културне манифестације, 

вршиће се на основу јавних конкурса. 

 

      Члан 40. 

 
 Распоред средстава предвиђених на позицијама 144- Дотације спортским клубовима и 

удружењима вршиће се на основу јавних конкурса и Правилника. Распоред средстава предвиђених 

на позицији 146 – Дотације Савезу спортова општине Бачка Топола, вршиће се на основу програма 

рада и финансијског плана. 

 

Члан 41. 

 

Распоред средстава, предвиђених на позицији 154 - Дотације непрофитним организацијама из 

области социјалне заштите, вршиће се на основу јавних конкурса, а њихово усмеравање на основу 

решења Наредбодавца. 

 

Члан 42. 

 

Усмеравање  средстава билансираних на позицијама: 

- 7 - Услуге по уговору - сарадња са побратимљеним градовима, 

− 9 - Трошкови одржавања манифестација од општинског значаја, 

− 19 - Хитне интервенције и друге комуналне потребе, 

− 139 - Верске заједнице и историјски споменици, 

− 142 - Монографија и издавање књига, 

− 143 - Дотације непрофитним организацијама из области новинско издавачке делатности, 

− 145 - Дотације непрофитним организацијама – спортске манифестације, 

− 152 - Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете у породици, 

− 157 - Превентивна здравствена заштита становништва, 

− 163 – Противпожарна заштита, 

− 165-179 - Програм утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта, 

вршиће се на основу посебних решења Наредбодавца. 

 

 

 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   835. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

 
 

 

 

Члан 43. 

 

 Средства  за вршење оснивачких права над здравственим установама, билансирана на 

позицији 156, реализују се на основу закљученог уговора са Домом здравља «Др. Хаџи Јанош» Бачка 

Топола и решења Наредбодавца.  

 

Члан 44. 

 

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

Бачка Топола», а примењује се од 1. јануара 2014. године. 

 

Члан 45. 

 

 Одлуку о буџету за 2014. годину објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола» и 

доставити Министарству финансија и привреде Републике Србије. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-67 /2013-III Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

189. 

 На основу члана 92. став 4.  Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике 

Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 ) и члана 42. тачка 7. 

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 18. децембра 2013. 

године донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се ангажовање екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине 

Бачка Топола (консолидовани) за 2013. годину. 

 

Члан 2. 
 

 Овлашћује се Председник Општине Бачка Топола, да ангажује ревизора са одговарајућим 

квалификацијама за обављање екстерне ревизије завршног рачуна општине Бачка Топола 

(консолидованог) за 2013. годину.  
 

Члан 3. 
 

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

Бачка Топола». 

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 400-69/2013-V Председник 

Дана: 18.12.2013.     Скупштине општине            

Бачка Топола    Фазекаш Роберт, с.р. 
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190. 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007), члана 165. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 

99/2011) 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 седници 

одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О СТИЦАЊУ УДЕЛА БЕЗ  НАКНАДЕ У ПРВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ ИНДУСТРИЈСКОМ 

ПАРКУ – ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР, ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

Доношењем ове  одлуке, општина Бачка Топола, стиче 49% удела у ПРВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ 

ИНДУСТРИЈСКОМ ПАРКУ – ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА ТОПОЛА, од преносиоца удела Jaвнoг прeдузeћa зa грaђeвинскo 

зeмљиштe, путeвe и изгрaдњу oбjeкaтa зajeдничкe кoмунaлнe пoтрoшњe и урбaнистичкo 
плaнирaњe и урeђeњe Бaчкa Toпoлa, сa сeдиштeм у Бaчкoj Toпoли, ул. Maршaлa Tитa бр. 70., мaт. 

бр. 08654930, ПИБ 101444490 (у дaљeм тeксту: JП),  

 

Члан 2. 

 

Саставни део ове одлуке чини и предлог Уговора о преносу удела у привредном друштву, који се 

има закључити  , између: 

 

1.) JП, кoгa зaступa дирeктoр Иштван Манић, кao уступиоцa удeлa и 

 

2.) Oпштинe Бaчкa Toпoлa, сa рeгистрoвaним сeдиштeм у Бaчкoj Toпoли, ул. Maршaлa Tитa 

бр. 30., мaт. бр. 08070547, ПИБ 101582911, кoгa зaступa прeдсeдницa oпштинe Meлиндa Кoкaи 

Meрњак, кao стицaoцa удeлa, у слeдeћeм: 

 

Члан 3. 

 

Стицање удела се врши без накнаде.   

 

Члан 4. 

 

Овлашћује се и даје се сагласност Председници општине Бачка Топола на потписивање и 

оверу уговора из члана 2. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                    

БАЧКА ТОПОЛА                                                                             

Број: 464-24/2013-V Председник                                                                                                

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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191. 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007), члана 165. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 

99/2011) 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 седници 

одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О СТИЦАЊУ УДЕЛА УЗ НАКНАДУ У ПРВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ ИНДУСТРИЈСКОМ 
ПАРКУ – ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР, ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 

 

Доношењем ове  Одлуке, општина Бачка Топола, стиче 51% удела у ПРВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ 

ИНДУСТРИЈСКОМ ПАРКУ – ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА ТОПОЛА, и то: 

- 17% удела од  CAPRIOLА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕВОЗ, 

ЕXПОРТ-ИМПОРТ ДОО, БАЧКА ТОПОЛА, сa сeдиштeм у Бaчкoj Toпoли, ул. Eдвaрдa 

Кaрдeљa б.б., мaт. бр. 08489033, ПИБ 101443962, (у дaљeм тeксту: Capriolo д.o.o.)  

- 17% удела од ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ COMPART БАЧКА 

ТОПОЛА, сa сeдиштeм у Бaчкoj Toпoли, ул. Eдвaрдa Кaрдeљa бр. 10., мaт. бр. 08378126, 

ПИБ 101443903 (у дaљeм тeксту: Compart д.o.o.) и  

- 17% удела од  ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ SAT PRO ДОО 
ТЕМЕРИН  сa сeдиштeм у Teмeрину, мaт. бр. 20270390, ПИБ 104933262 (у дaљeм тeксту: 

Sat Pro д.o.o.). 

 

Члан 2. 
 

Саставни део ове Одлуке чини и предлог Уговора о преносу удела у привредном друштву, 

који се има  закључити, између: 

 

1.) Capriolo д.o.o., кoгa зaступa дирeктoр Лукић Дрaгaн,  

2.) Compart д.o.o., кoгa зaступa дирeктoр Молнар Ласло и 

3.) Sat Pro д.o.o., кoгa зaступa дирeктoр Буш Ервин,  

кao уступилaцa удeлa, 
 

4.) Oпштинe Бaчкa Toпoлa, сa рeгистрoвaним сeдиштeм у Бaчкoj Toпoли, ул. Maршaлa Tитa 

бр. 30., мaт. бр. 08070547, ПИБ 101582911, кoгa зaступa прeдсeдницa oпштинe Кoкaи Meрњак 

Meлиндa, кao стицaoцa удeлa, тe 

 

5.) Jaвнoг прeдузeћa зa грaђeвинскo зeмљиштe, путeвe и изгрaдњу oбjeкaтa зajeдничкe 
кoмунaлнe пoтрoшњe и урбaнистичкo плaнирaњe и урeђeњe Бaчкa Toпoлa, сa сeдиштeм у 

Бaчкoj Toпoли, ул. Maршaлa Tитa бр. 70., мaт. бр. 08654930, ПИБ 101444490, кoгa зaступa дирeктoр 

Манић Иштван, кao члaнa приврeднoг друштвa са 49% удела. 

 

Члан 3. 

 

Стицање удела се врши уз накнаду по Извештају о процени вредности капитала Први 

војвођански индустријски парк – Логистички центар, д.о.о. Бачка Топола,  на дан 31.10.2013. године, 

који је израдио судски вештак за област економско-финансијска-ужа специјалност: банкарство и 

рачуноводство, Ковачевић Илије дипл. економиста од дана 30.11.2013. године. 
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Члан 4. 

 

Овлашћује се и даје се сагласност Председници општине Бачка Топола за потписивање и 

оверу уговора из члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

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

Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                    

БАЧКА ТОПОЛА                                                                             

Број: 464-25/2013-V Председник                                                                                                

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

192. 

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 18. децембра 2013. године доноси 

 

О Д Л У К У 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ВЛАСНИШТВУ   
ПРВОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА – ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА Д.О.О. 

 БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 

Даје се сагласност Првом војвођанском индустријском парку – логистички центар д.о.о. 

Бачка Топола ( у даљем тексту: ВИП-ЛЦ ДОО БАЧКА ТОПОЛА), са седиштем у ул. Маршала 

Тита бр. 30, Бачка Топола, матични број: 20130431,  а чији је члан/сувласник и Јавно предузеће за 

грађевинско земљиште, путеве и  изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола,  матични број: 08654930,   са уделом од 49%, на 

отуђење непокретности уписане у листу непокретности бр. 5806 к.о. Бачка Топола-град: 

- катастарскe парцелe бр. 6105/6, површине од 9536 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6105/7, површине од 8716 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6105/8, површине од 7848 m
2
, њива 2. класе,  

-катастарскe парцелe бр. 6105/9, површине од 6790 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6112/5, површине од 13000 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6118/5, површине од 15205 m
2
, њива 2. класе, 

-катастарскe парцелe бр. 6118/6, површине од 15793 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6123/13, површине од 16580 m
2
, њива 2. класе,  

-катастарскe парцелe бр. 6123/14, површине од 13386 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6133/3, површине од 18341 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6133/4, површине од 16186 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6133/5, површине од 13982 m
2
, њива 2. класе,  

-катастарскe парцелe бр. 6135/10, површине од 17867 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6135/11, површине од 18014 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6135/12, површине од 18060 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6142/4, површине од 8800 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6142/5, површине од 9001 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6142/6, површине од 9852 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6142/7, површине од 9890 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6153/2, површине од 4527 m
2
, њива 2. класе, 
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- катастарскe парцелe бр. 6170, површине од  936 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6171, површине од 3296 m
2
, њива 2. класе,  

-катастарскe парцелe бр. 6172, површине од 5765 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6173, површине од 6643 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6174/1, површине од 6565 m
2
, њива 2. класе,  

-катастарскe парцелe бр. 6174/4, површине од 4178 m
2
, њива 2. класе, 

- катастарскe парцелe бр. 6174/6, површине од 3888 m
2
, њива 2. класе,  

-катастарскe парцелe бр. 6174/8, површине од 509 m
2
, њива 2. класе и 

- катастарскe парцелe бр. 6176/2, површине од 4268 m
2
, њива 2. класе 

 земљиште у грађевинском подручју, на којој је носилац права приватне својине ВИП-ЛЦ 

ДОО БАЧКА ТОПОЛА у целости. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 464-26/2013-V Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине    

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р.  

 

193. 

  ННаа  ооссннооввуу  ччллааннаа  4411..  ссттаавв  11..  ЗЗааккооннаа  оо  ззааппоошшљљаавваањњуу  ии  ооссииггуурраањњуу  ззаа  ссллууччаајј  ннееззааппооссллееннооссттии  

((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС““,,  ббрроојј  3366//22000099  ии  8888//22001100)),,  ччллааннаа  3322..  ттааччккаа  44..  ЗЗааккооннаа  оо  ллооккааллнноојј  ссааммооууппррааввии  

((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС““,,  ббрроојј  112299//22000077))  ии  ччллааннаа  4422..  ттааччккаа  55..  ССттааттууттаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа  

((„„ССллуужжббееннии  ллиисстт  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа““  ббрроојј  1155//22000088,,  11//22000099,,  66//22001100  ии  99//22001122)),,  ппоо  ппррииббааввљљеенноомм  

ммиишшљљеењњуу  ЛЛооккааллнноогг  ссааввееттаа  ззаа  ззааппоошшљљаавваањњее  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа,,  ССккууппшшттииннаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  

ТТооппооллаа,,  ннаа  ссеедднниицции  ооддрржжаанноојј  ддааннаа  18. децембра  22001133..  ггооддииннее,,  ддооннееллаа  јјее  

  

ОО  ДД  ЛЛ  УУ  КК  УУ  
  

ОО  ДДООННООШШЕЕЊЊУУ  ЛЛООККААЛЛННООГГ  ААККЦЦИИООННООГГ  ППЛЛААННАА  ЗЗААППООШШЉЉААВВААЊЊАА  

ООППШШТТИИННЕЕ  ББААЧЧККАА  ТТООППООЛЛАА  ЗЗАА  22001144..  ГГООДДИИННУУ  

  

ЧЧллаанн  11..  
  

  ДДооннооссии  ссее  ЛЛооккааллннии  ааккццииооннии  ппллаанн  ззааппоошшљљаавваањњаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа  ззаа  22001144..  ггооддииннуу..  

  

ЧЧллаанн  22..  
  

  ССаассттааввннии  ддееоо  ооввее  ООддллууккее  јјее  ЛЛооккааллннии  ааккццииооннии  ппллаанн  ззааппоошшљљаавваањњаа  ооппшшттииннее  ББааччккаа  ТТооппооллаа  ззаа  

22001144..  ггооддииннуу..  
  

ЧЧллаанн  33..  
  

  ООвваа  ООддллууккаа  ссттууппаа  ннаа  ссннааггуу  ооссммоогг  ддааннаа  оодд  ддааннаа  ооббјјааввљљиивваањњаа  уу  „„ССллуужжббеенноомм  ллииссттуу  ооппшшттииннее  

ББааччккаа  ТТооппооллаа““..  

  
ССККУУППШШТТИИННАА  ООППШШТТИИННЕЕ  

ББААЧЧККАА  ТТООППООЛЛАА  

ББрроојј::  1100--66//22001133--VV  ППррееддссеедднниикк  

ДДааннаа::  1188..1122..22001133..  ССккууппшшттииннее  ооппшшттииннее  

ББааччккаа  ТТооппооллаа  ФФааззееккаашш  РРооббеерртт,,  сс..рр..  
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119944..  

 На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), 

члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012 и 99/2013 - усклађени дин. изн.) и члана 42. тачка 14. 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 18. децембра 2013. године, донeла је  

 

О Д Л У К У  
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  
 

Члан 1.  

 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 

10/12) у одељку ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ, Тарифни број 1 мења се и гласи: 

  

 ''Тарифни број 1. 

 Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у 

годишњем износу и то:  
 

 1.Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 

правна лица као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 

динара( осим предузетника и правних лица која обављају делатности : банкарства; осигурања 

имовине и лица;производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 

велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница,кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека ), локалну комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају на годишњем 

нивоу: 

 
Правна лица у области  

пољопривреде, индустрије,       

грађевинарства,пројектовања,  

комуналних делатности и занатства  32.000,00 динара,  

 

-Пословне јединице,стоваришта,  

магацини,откупна места,сервиси,             

продаја на велико,погони и фабрике, 

киосци и друге издвојене пословне                                                    

јединице: 50% од износа основне              16.000,00 динара,    

тарифе 

 

Предузетници у области   
пољопривреде, индустрије, грађевинарства,  

пројектовања, комуналних делатности  
и занатства и њихове пословне јединице  8.000,00 динара, 

____________________________________________________________________  
 

Правна лица у области туризма,  

угоститељства и трговине и њихове 

пословне јединице  48.000,00  динара,     

 

-Издвојене пословне јединице ових  

правних лица  

у насељеним местима  

осим Бачке Тополe  24.000,00 динара,  
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Предузетници у области туризма,  
угоститељства и трговине и њихове 
пословне јединице 12.000,00 динара 

    
-Издвојене пословне јединице које  

обављају делатност трговине  

претежно штампе,часописа и сл. 12.000,00 динара,     

______________________________________________________________________  

 

Правна лица у области саобраћаја,  

телекомуникација, дистрибуције гаса и    

њихове издвојене пословне јединице 90.000,00 динара,   

 

Предузетници у области саобраћаја,  

телекомуникација, дистрибуције гаса 
и њихове издвојене пословне јединице 30.000,00 динара 

___________________________________________________________  
           

1) 

Правна лица и предузетници у области осталих  

делатности и њихове пословне јединице  20.000,00 динара  

_________________________________________________________________  
1) -под осталим делатностима се подразумевају образовне, здравствене (које се не финансирају 

претежно из буџета РС и локалне самоуправе), пружање интелектуалних услуга, услуга посредовања 

и остало. 
  

 2.Велика правна лица ( осим правних лица која обављају делатности : банкарства; осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 

велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека) , локалну комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају на годишњем 

нивоу:  
 

Правна лица у области пољопривреде,   
   

индустрије, грађевинарства, 

пројектовања, комуналних  

делатности и занатства,  64.000,00 динара, 

 

-Пословне јединице,стоваришта, 

магацини,откупна места,сервиси, 

продаја на велико,погони и фабрике, 

киосци и друге издвојене пословне 

јединице: 50% од износа основне  

тарифе, 32.000,00 динара,   

________________________________________________________________________  
 

Правна лица у области туризма, угоститељства  

и трговине и њихове пословне јединице 96.000,00 динара,    
 

-Издвојене пословне јединице ових правних лица   

у насељеним местима осим Бачке Тополе 48.000,00 динара,    
 

- Издвојене пословне јединице које 

обављају делатност трговине претежно  

штампе,часописа и сл.  16.000,00 динара,     
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Правна лица у области саобраћаја, дистрибуције  

гаса и њихове издвојене  

пословне јединице.  120.000,00 динара,    

__________________________________________________________________________  

 

1) 

Правна лица у области осталих делатности  

и њихове пословне јединице.  30.000,00 динара;  

_________________________________________________________________  
1) -под осталим делатностима би се подразумевале образовне, здравствене (које се не финансирају 

претежно из буџета РС и локалне самоуправе), пружање интелектуалних услуга, услуга посредовања 

и остало. 

 

 3.Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика , 

средња и мала правна лица и предузетници а обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и 

лица,производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима,производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга ; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека , локалну комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају на годишњем 

нивоу:  
 

Предузетници и њихове  

пословне јединице  90.000,00 динара,    

 

Мала правна лица и њихове 

пословне јединице  90.000,00 динара,     

 

Средња правна лица и њихове  

пословне јединице 180.000,00 динара,    

 
Велика правна лица и њихове 

пословне јединице  240.000,00 динара;    

  

 Напомена: 

 1. Обвезник локалне комуналне таксе по овом тарифном броју је правно лице односно 

предузетник који врши истицање фирме на пословним просторијама.  

 Под фирмом, у смислу ове Одлуке, се подразумева сваки истакнути назив или име на 

пословном простору, које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност у том 

пословном простору. 

 Правна лица су разврстана на велика, средња и мала правна лица у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији. 

 Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана 

у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара не 

плаћају таксу по овом тарифном броју. 

 2. Обвезник таксе дужан је да за истакнуту фирму уплати утврђену таксу из овог тарифног 

броја. 

 3. Таксена обавеза настаје даном регистрације делатности, а престаје даном брисања из 

Регистра, те се за обвезнике који су у току године променили статус локална комунална такса 

обрачунава сразмерно периоду обављања делатности. 

 4. Ако се на пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну истакнуту фирму.  
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5. Утврђивање и наплату локалне комуналне таксе врши Служба за утврђивање и наплату 

јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.  

 6. Од наплате локалне комуналне таксе под овим тарифним бројем могу се ослободити 

предузетници који отварају нове производне погоне, проширују капацитете са повећањем броја 

запослених за преко 50 нових радника, као и предузетници који обављају делатности обухваћене 

послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности, које 

су као такве одређене актом надлежног републичког органа. 

 7. Такса по овом тарифном броју плаћа се квартално. 

 8. Обвезник је дужан да уплати локалну комуналну таксу из овог тарифног броја у корист 

рачуна: Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, број 840-716111843-35.'' 

 

Члан 2.  

 

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

Бачка Топола''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 434-176/2013-V Председник                                                                                                                             

Дана: 18.12.2013.  Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р.  

 

195. 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. 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 и 9/2012), Скупштина општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ  
ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Даје се сагласност на План и Програм пословања Јавног предузећа комунално стамбене 

грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа на седници дана 29.11.2013. г. 

 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 023-32/2013-V Председник  

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

196. 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. 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 и 9/2012), Скупштина општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА III 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 III измене Годишњег програма пословања Јавног предузећа за 
грађевинскоземљиште, путеве и изградњу објеката заједничке-комуналне потрошње и урбанистичко 

планирање и уређење Бачка Топола за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 

на седници дана 29.11.2013. г. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 023-31/2013-V Председник  

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

197. 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. 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 и 9/2012), Скупштина општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ  

ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И УРБАНИСТИЧКО  
ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за 

грађевинскоземљиште, путеве и изградњу објеката заједничке-комуналне потрошње и урбанистичко 

планирање и уређење Бачка Топола за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 

на седници дана 29.11.2013. г. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 023-35/2013-V Председник  

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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198. 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. 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 и 9/2012), Скупштина општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
НА ЊОЈ „ТРЖНИЦА“ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање 

услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа на седници дана 29.11.2013. г. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 023-33/2013-V Председник  

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

199. 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. 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 и 9/2012), Скупштина општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“  

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

I 

 

 Даје се сагласност на Измене Програма пословања Јавног информативног предузећа „Бачка 

Топола“ за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор 4.12.2013. г. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 023-29/2013-V Председник  

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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200. 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. 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 и 9/2012), Скупштина општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БАЧКА ТОПОЛА“ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I 

 

 Даје се сагласност на Програм пословања Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ 

за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор 29.11.2013. г. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 023-34/2013-V Председник  

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

 

201. 

На основу члана 124. став 3. и 8 . Закона о социјалној заштити (Службени гласник Републике 

Србије“ број 24/2011), 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)  уз сагласност Покрајинског 

секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број : 129-022-789/2013-03 од дана 

27.новембра 2013. године, Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18. 

децембра 2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 

 

I 

 

ЖУЖАНА СТАНКО дипл.економиста из Старе Моравице, именује се за директора Центра 

за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од четири године, 

почев од 23.децембра 2013. године. 

 

II 

 

Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                        

БАЧКА ТОПОЛА                                                              

Број: 02-120/2013-V Председник                                                                           

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт,с.р. 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   847. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

 
 

 

 

202. 

 На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 

Војводине („Службени гласник Републике Србије“, број 99/2009), чланова 21. и 48. покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“, број 

40/2012 – Пречишћен текст) а у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Србије“, број 24/2011) у поступку давања сагласности за именовање директора 

Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, доносим 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЖУЖАНЕ СТАНКО, дипломираног економисте из 

Старе Моравице на дужност директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 

Иђош. 

 

II 

 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВАСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

И ДЕМОГРАФИЈУ 

 

Број: 129-022-798/2013 

Нови Сад, 27. новембар 2013. године 

 Покрајински секретар 

 Проф.др Весна Копитовић, с.р. 
 

 

203. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 

49. 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 18. децембра 2013. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ,  
МАЛЕ ПРИВРЕДЕ И ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 
 

I 
 

 Разрешава се Пожарковић Игор, дипл.информатичар, Пачир, Б.Кидрича 23. дужности члана  

Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно предузетништво дана 18.12.2013. године.         

 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-122/2013-V Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 

 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   848. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

 
 

 

 

204. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 

49. 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 18. децембра 2013. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ,  

МАЛЕ ПРИВРЕДЕ И ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

I 

 

Жуљевић Жолт, електротехничар из Пачира, ул. Лењинова бр.40. бира се за члана Комисије за 

развој привреде, мале привреде и приватно предузетништво почев од 19.12.2013. године, до истека 

мандата Комисије. 
        

II 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-123/2013-V Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 

 

 

205. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 

49. 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 18. децембра 2013. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  

 
 

I 

 

 Разрешава се Петрић Јован, службеник, Бачка Топола, Моравска 32. дужности заменика 

председника Комисије за избор и именовање, дана 18.12.2013. године, због поднете оставке. 
        

 

II 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-113/2013-V Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   849. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

 
 

 

 

206. 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» број 129/2007) и члана 

49. 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 18. децембра 2013. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
 

I 

 

Плавшић Саша, средња стручна спрема из Пачира, ул. Ђуре Јакшића 8. бира се за заменика 

председника Комисије за избор и именовање почев од 19.12.2013. године, до истека мандата 

Комисије. 
        

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-119/2013-V Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт с.р., 

 

207. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009 ,52/2011 и 55/2013), члана 32. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. 

тачка 31. 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 18. децембра 

2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОЖА ЂЕРЂ“ ГУНАРОШ 

 

I 

 

Кнежевић Чикош Сузана, професор српског језика и књижевности у одељењима за 

националне мањине из  Гунароша, улица Петефи Шандора број 1, разрешава се дужности члана 

Школског одбора, из реда запослених у Основној школи, „Дожа Ђерђ“ Гунарош, са 18.12.2013. 

године. 

II 

 

Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-116/2013-V  Председник 

Дана: 18.12.2013.                    Скупштине општине                                                               

Бачка Топола                                                                            Фазекаш Роберт, с.р. 

 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   850. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

 
 

 

 

208. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 72/2009 ,52/2011 и 55/2013), члана 32. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 31. 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 18. децембра 2013. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОЖА ЂЕРЂ“ ГУНАРОШ 

 

I 
 

Ковач Каталин, дипломирани учитељ из Гунароша,улица Омладинска број 22  именује се из 

реда запослених за члана Школског одбора у Основној школи „Дожа Ђерђ“, Гунарош, са 19.12.2013. 

године до истека мандата Школског одбора. 

 

II 
 

Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број : 02-124/2013-V                                                                        Председник 

Дана: 18.12.2013.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                            Фазекаш Роберт, с.р. 

 

209. 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009 ,52/2011 и 55/2013), члана 32. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. 

тачка 31. 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 18. децембра 

2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА“ СТАРА МОРАВИЦА 

 
I 
 

Јанковић Берко Анико, носилац заштитних превлака из  Старе Моравице , улица Др. Лајоша 

Деваија број 11, разрешава се дужности члана Школског одбора, из реда родитеља у Основној 

школи, „Стари Ковач Ђула“ Стара Моравица, са .18.12.2013. године. 

 

II 
 

Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-80/2013-V                                                                                            Председник 

Дана: 18.12.2013.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                            Фазекаш Роберт, с.р. 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   851. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

 
 

 

 

210. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 72/2009 ,52/2011 и 55/2013), члана 32. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 42. тачка 31. 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 . 18. децембра 2013. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА“ СТАРА МОРАВИЦА 
 

I 
 

Марта Пошић, са завршеном гимназијом из Старе Моравице ,улица Дожа Ђерђа број 30  

именује се из реда родитеља за члана Школског одбора у Основној школи „Стари Ковач Ђула“, 

Стара Моравица, са .19.12.2013. године до истека мандата Школског одбора. 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број : 02-125/2013-V                                                                        Председник 

Дана: 18.12.2013.                                                                                   Скупштине општине 

Бачка Топола                                                                            Фазекаш Роберт, с.р. 

 

211. 

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 119/2012), члана 32. став 1.  тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 42. став 1. тачка 10) Статута општине 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 ,6/2010 и 9/2012) Скупштина општине 

Бачка Топола на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА  
 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко 

планирање и уређење Бачка Топола, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење Бачка Топола, на седници одржаној дана  28.11.2013. године, под бројем 673/2013 . 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-49/2013-V Председник 

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине 

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
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212. 

На основу члана 42.  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  18. 

децембра 2013. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ  
ИНИЦИЈАТИВИ ЕКОЛОШКОГ УДРУЖЕЊА РИБОЛОВАЦА „ЈЕЗЕРО“ 

БАЧКА ТОПОЛА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА  
КОД БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

 

I 
 

Скупштина општине Бачка Топола је прихватила информације о проблемима везаним за 

акумулационо језеро код Бачке Тополе изнетим у захтеву Еколошког удружења риболоваца “Језеро“  

Бачка Топола  од дана 27.11.2013. године. 
 

II 
 

 Скупштина општине Бачка Топола пружа подршку  Еколошком удружењу риболоваца 

“Језеро“  Бачка Топола у њиховим настојањима да од надлежних органа и институција добију 

одговоре везане за дефинисање правног статуса акумулационог језера код Бачке Тополе, а у циљу 

остваривања законитог и одговорног управљања језером, које је у интересу наше јединице локалне 

самоуправе, грађана наше локалне заједнице, а ради остваривања одрживог коришћења природних 

ресурса. 
 

III 

 

 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА          

Број: 501-54/2013-V Председник              

Дана: 18.12.2013. Скупштине општине             

Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 

 

213. 

На основу члана 60. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.119/2012),  чл  24 став 3.   Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуге на њој ЈП „Тржница“ Бачка Топола,    („Службени лист 

општине Бачка Топола“ бр. 6/2013) и члана 71.тачка 2 Статута општине Бачка Топола („Службени 

лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) и члана 2. тачка 2. Одлуке о 

општинском већу („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2009), Општинско веће општине 

Бачка Топола, дана 9. децембра 2013. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ И ВАШАРИШНИХ 

УСЛУГА ЈП «ТРЖНИЦА»  БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I 
Даје се сагласност на цене пијачних и вашаришних услуга ЈП «Тржница» Бачка Топола за 

2014. годину, према следећем: 

                                                                                             ЦЕНА        ПДВ         ЦЕНА 

                                                                                                       БЕЗ ПДВ    (20%)      СА ПДВ                     

-месечна цена коришћења једне пијачне тезге у хали             2.491,67     498,33      2.990,00  

-месечна цена коришћења расхладних витрина                       2.628,33     525,67      3.154,00  
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-дневно коришћење једне пијачне тезге у хали                        1.180,00     236,00      1.416,00 

-месечна цена коришћења једне пијачне тезге 

  на отвореном пијачном простору                                             1.494,17     298,83      1.793,00 

-месечна цена коришћења једне занатлијске тезге                   2.222,50     444,50      2.667,00 

-дневно коришћење једне пијачне тезге 

  на отвореном пијачном простору                                                589,17      117,83        707,00 

-месечна цена коришћења простора за камионе 

  са тезгом на пијаци                                                                     3.326,67      665,33     3.992,00 

-дневно коришћење продајних места за камионе 

  са тезгом на пијаци                                                                     1.180,00      236,00     1.416,00 

-месечна цена коришћења продајних места за рибаре              1.494,17      298,83     1.793,00 

-дневно коришћење продајних места за рибаре                            589,17      117,83        707,00 

-почетна лицитациона цена за резервацију продајних  

  места на вашару за 1 дужни метар                                             1.992,50      398,50    2.391,00 

-дневно коришћење продајних места  

 на вашару за 1 дужни метар                                                           262,50        52,50       315,00 

-дневна наплата по камиону са крупном стоком                          518,33      103,67       622,00 

-дневна наплата по камиону са ситном стоком                             310,83        62,17       373,00 

-улаз са празном камионом и шпедитерима                                  395,83        79,17       475,00 

-улаз са аутомобилима и другим возилима                                   209,17        41,83       251,00 

-дневна наплата за угоститеље на вашару по столу                     229,17         45,83      275,00 

-дневна наплата за велике пољопривредне машине на вашару   728,33      145,67       874,00 

-дневна наплата за остале пољопривредне машине на вашару   435,83         87,17      523,00 

-дневна наплата за продавце чардака на вашару                           925,83       185,17   1.111,00 

-дневна наплата за камионе са огревним дрвима 

 или са угљем на вашару                                                                  925,83       185,17   1.111,00 

-месечна цена коришћења полигона                                            3.381,67       676,33   4.058,00 

-месечна цена коришћења простора за киоске по 1 м2                131,67          26,33     158,00 

-месечна закупнина пословног простора по 1 м2                         350,00          70,00     420,00  

-месечна закупнина пословног простора по 1 м2-Гомекс доо     305,00          61,00     366,00 

 

II 
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењиваће  се од 

01. јануара 2014. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

БАЧКА ТОПОЛА    

Број: 38-6/2013-V 

Дана: 9.12.2013. Председник општине 

Бачка Топола   Мелинда Мерњак-Кокаи, с.р. 

 

214. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 

број 129/2007), члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Србије“ број 62/2006, 47/2011 и 93/2012)  и члана 39. Статута Месне заједнице Гунарош (“Службени 

лист општине Бачка Топола “ број 12/2013), Савет Месне заједнице Гунарош, на седници одржаној 

дана 12.12.2013. године утврдио  је да су грађани Месне заједнице Гунарош, путем спроведеног 

референдума, донели 

 

О Д Л У К У 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУНАРОШ ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2014.-31.12.2023. ГОДИНЕ 
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Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Гунарош уводи се самодопринос за период од 01.01.2014. године до 31.12.2023.  године на 

примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Гунарош. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 

 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Гунарош у износу од 

35.000.000,00 динара (на бази цена из 2013). 

 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 
 

- изградња и одржавање путева, атарских путева, тротоара и јавних  

- површина.................................................................................................25%  (8.750.000,00) 

- улична расвета и одржавање..................................................................17% (5.950.000,00) 

- изградња, набавка и одржавање зграда, објеката и водовода......      .28% (9.800.000,00) 

- дотација цивилним и спортским организацијама, верским заједницама, 

образовним установама и пензионерима..............................................20% (7.000.000,00) 

- трошкови функционисања месне заједнице.........................................10% (3.500.000,00) 
 

 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 

 

Члан 6. 
 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Гунарош и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне 

заједнице Гунарош, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Гунарош, а 

услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос  у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

- 3%  на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

- 3%  на приход од вршења самосталне делатности, 

- 25 кг. жита по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта. 

- 3%  на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер 

 

Члан 8. 

 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 
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Члан 9. 

 

 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 

путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 

ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

 

Члан 10. 

 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Гунарош и воде се на 

посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 

Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 

Пореска управа. 

 Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству. 

 

Члан 11. 

 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 

 

Члан 12. 

 

 Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси 

Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским 

планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 13. 
 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса  су 

председник Савета месне заједнице, а у случају његове спречености и заменик председника Савета. 

 

Члан 14. 

 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору грађана 

и путем медија  у свакој години. 

 

Члан 15. 

 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад  планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице.  

 

Члан 16. 

 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007) и Закона о финансирању локалне 

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006, 47/2011 и 93/2012). 

 

Члан 17. 

 

 Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Гунарош за период од 

01.01.2014. године до 31.12.2023. године донели су пунолетни грађани на референдуму који је 

спроведен  од   01. децембра 2013. године до 08. децембра 2013. године у  временском периоду од 

7,00 до 20,00 сати, у просторијама Сеоског дома у Гунарошу . 
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Члан 18. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Бачка Топола» 

а примењује се од 01.01.2014. године. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГУНАРОШ 

Број: 202/2013                                                                                              Председник 

Дана: 12.12.2013.                                                                               Савета Месне заједнице 

Гунарош                                                                                                       Чорба Ото, с.р. 

 

215. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 

број 129/2007), члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Србије“ број 62/2006, 47/2011 и 93/2012)  и члана 37. Статута Месне заједнице Његошево 

(“Службени лист општине Бачка Топола “ број 12/2013), Савет Месне заједнице Његошево, на 

седници одржаној дана 16.12.2013. године утврдио  је да су грађани Месне заједнице Његошево, 

путем спроведеног референдума, донели 

 

О Д Л У К У 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЊЕГОШЕВО ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2014.-31.12.2023. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Његошево уводи се самодопринос за период од 01.01.2014. године до 31.12.2023.  године 

на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице  Његошево. 

 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Његошево у износу 

од 12.000.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 

-реконструкција и одржавање водоводне мреже 

 бушење бунара и одржавање......................................................................................25 % 

-реконструкција путне мреже......................................................................................15% 

-одржавање зграда од општег интереса........................................................................8% 

-улична расвета и одржавање........................................................................................5% 

-трошкови електричне енергије....................................................................................5% 

-развој спорта и културе ................................................................................................4% 

-дотација цивилним и спортским организацијама......................................................6% 

-екологија и сметлиште...................................................................................................1% 

-интервентне мере ...........................................................................................................1% 

-трошкови месне заједнице и л.д. радника..................................................................25% 

-остали трошкови месне заједнице.................................................................................5% 
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 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 

прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода. 

 

Члан 6. 

 

 Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице 

Његошево и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне 

заједнице Његошево, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Његошево, а 

услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 

Члан 7. 

 

 Обвезници плаћају самодопринос  у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

- 3%  на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка 

унапређења, 

- 3%  на приход од вршења самосталне делатности, 

- 25 кг. Пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта. 

- 1%  на пензију остварену у земљи, и иностранству, ако самовољно потпише пензионер. 

 

Члан 8. 

 

 У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 

примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 9. 

 

 Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним 

путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно 

ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана. 

 

Члан 10. 

 

 Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Његошево и воде се 

на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала 

Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса врши 

Пореска управа. 

 Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству. 

 

Члан 11. 

 

 Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. 

 

Члан 12. 

 

 Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса  су 

председник Савета месне заједнице и секретар месне заједнице.  

 

Члан 13. 

 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору грађана 

у свакој години. 
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Члан 14. 

 

 Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад  планираних средстава, 

утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.  

 

Члан 15. 

 

 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007) и Закона о финансирању локалне 

самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006, 47/2011 и 93/2012). 

 

Члан 16. 

 

 Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за период од 

01.01.2014. године до 31.12.2023. године донели су пунолетни грађани на референдуму који је 

спроведен  од   08. децембра 2013. године до13. децембра 2013. године у  временском периоду од 

7,00 до 20,00 сати први дан, а наредних пет дана од 16,00 до 19,00 сати, у просторијама Задружног 

дома у Његошеву. 

 

Члан 18. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Бачка Топола» 

а примењује се од 01.01.2014. године. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЊЕГОШЕВО 

Број: 105/2013                                                                                              Председник 

Дана: 16.12.2013.                                                                                  Савета Месне заједнице 

Његошево                                                                                                    Матковић Војин, с.р. 

 

216. 

 На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи, Статута Општине Бачка Топола, Одлуке 
о месним заједницама на територији Општине Бачка Топола и Статута  Месне заједнице Ново 
Орахово Савет Месне заједнице Ново Орахово на својој седници 29. новембра 2013. године доноси: 

 
П Р А В И Л Н И К 

О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО 
 

А – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником ближе се уређује спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице 

Ново Орахово (у даљем тексту: Савет). 

 Чланови Савета бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког 

изборног права. 
 

Члан 2. 

 

Органи за спровођење избора су: Комисија за спровођење избора Савета (у даље тексту: 

Комисија) и Бирачки одбор. Комисија има 3 чланова (састав: председник,  заменик председника, 

члан и њихови заменици). Бирачки одбор има 6 чланова (састав: председник, два члана и њихови 

заменици), 3 чланова по бирачком месту. Састав Комисије одређује Савет, а састав Бирачког одбора 

одређује Комисија.  

 Комисија за спровођење избора Савета Месне заједнице Ново Орахово спроводи изборе за 
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Савет обезбеђује правилност и тајност избора, утврђује резултате гласања и обавља друге послове 

одређене законом, Статутом Месне заједнице Ново Орахово и овим Правилником. 

 Комисија одлучује већином гласова од укупног броја њених чланова. 

 Рад Комисије је јаван. 

 За потребе непосредног спровођење гласања Комисија одређује два изборна места и одређује 

састав бирачког одбора који ће на одређеном бирачком месту непосредно спроводити гласање. 

Изборна места су: Месна заједница Ново Орахово и Дом Русина Ново Орахово. 

 Бирачки одбор обезбеђује и стара се о правилности и тајности гласања на бирачком месту, 

утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене законом и овим 

правилником. 

 Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

 Рад бирачког одбора је јаван. 

 Док је бирачко место отворено и док траје гласање, на бирачком месту морају да буду 

присутни сви чланови бирачког одбора или њихови заменици. 

 Чланови бирачког одбора који рукују специјалним спрејом за обележавање прста бирача, а 

гласају на другом бирачком месту, могу да гласају уз решење о именовању за члана бирачког одбора. 

 За свој рад органи за спровођење избора одговарају Савету. 

 Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају 

бирачко право и пребивалиште на територији Месне заједнице Ново Орахово. 

 

Члан 3. 

 

 Избори за Савет се расписују најкасније 60 дана пре њиховог одржавања. Право да бира и да 

буде биран за члана Савета има грађанин Републике Србије, који има држављанство Републике 

Србије, који је навршио 18 година живота, пословно је способан и има пребивалиште на територији 

Месне заједнице Ново Орахово. 

За члана Савета не може се кандидовати грађанин Новог Орахова који је у текућем мандату 

на основу слободно изражене воље поднео оставку на чланство у Савету. 

За кандидата за члана Савета може се кандидовати сам грађанин или може бити предложен 

од стране грађана.  

 Кандидатуре се предају Комисији најкасније 10 дана пре одржавања избора. 

 Сваки кандидат за своју кандидатуру за члана Савета треба да прибави подршку са 

потписима од најмање 20 пунолетних грађана Новог Орахова који се налазе на бирачком списку на 

дан избора. Подршка се прикупља на обрасцу који прописује Комисија која води евиденцију коме и 

када издаје обрасце и када их преузима. Уколико је исти грађанин дао подршку више од једног 

кандидата Комисија ће ту подршку доделити кандидату који први преда комплетну исправну 

кандидатуру. 

 Кандидатура за члана Савета се може повући најкасније три дана пре одржавања избора за 

чланове Савета. 

 На гласачком листићу поред презимена и имена и године рођења кандидата може се уписати 

и назив предлагача. 

 Редослед на бирачком листићу се одређује на основу редоследа предаје исправних 

докумената кандидатуре Комисији. 

 

Члан 4. 
 

Комисија се: 

1. стара о законитости спровођења избора, 

2. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, 

3. даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

4. организује техничке припреме за спровођење избора, 

5. прописује потребне обрасце за спровођење избора и опозива, 

6. утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Статутом Месне 

заједнице Ново Орахово и овим Правилником, 

7. утврђује и оглашава листе кандидата, 

8. утврђује број гласачких листића за бирачка места, 
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9. утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

10. утврђује и објављује укупне резултате избора и 

11. обавља и друге послове одређене Статутом Месне заједнице Ново Орахово и овим 

Правилником. 

 

Б – ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА 
 

Члан 5. 

 

 Председник Комисије предаје изборни материјал председницима бирачких одбора најкасније 

12 сати пре почетка избора за чланове Савета. 

 О примопредаји изборног материјала између Комисије и бирачког одбора се саставља 

записник, који потписују сва лица која су учествовала у примопредаји. 

 

Ц – ПРИПРЕМА ПОЧЕТКА ГЛАСАЊА 
  

Члан 6. 

 

 На дан избора чланови и заменици чланова бирачког одбора се састају у 06,00 сати на 

бирачком месту, да би припремили почетак гласања. 

 Чланови бирачког одбора припремају почетак гласања следећим редоследом: утврђују да ли 

је материјал за гласање исправан и потпун, утврђују бирачко место и договарају се о начину рада и 

подели задужења приликом спровођења гласања. 

 

a) Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала 
 

Члан 7. 

 

 Примљени изборни материјал за спровођење избора бирачки одбор упоређује са стањем у 

записнику о предаји изборног материјала. 

 Ако нешто од изборног материјала недостаје, бирачки одбор то констатује у записнику о 

раду бирачког одбора и о томе одмах обавештава Комисију. 

 

б) Уређење бирачког места 

 

Члан 8. 

 

 Бирачки одбор уређује просторију за гласање тако да од улаза до гласачких кутија, места за 

обављање прописаних радњи буду постављена сладећим редоследом: 

5) место на коме члан бирачког одбора рукује УВ лампом, 

6) место на коме се утврђује идентитет бирача, 

7) место на коме се налази извод из бирачког списка Новог Орахова на дан избора, 

8) место на коме члан бирачког одбора рукује специјалним спрејом за обележавање прста 

бирача, 

9) паравани за гласање, који морају бити постављени тако да обезбеде тајност гласања, 

10) гласачка кутија за избор чланова Савета, 

 

Члан 9. 

 

 Четрдесетосам сати пре почетка гласања забрањено је делити пропагандни материјал у вези 

изјашњавања као и јавно оглашавање у вези гласања путем средстава јавног информисања. 

Бирачки одбор проверава да ли су на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места 

истакнути симболи и други пропагандни материјал. 

 Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнут пропагандни материјал, 

бирачки одбор га сам уклања и то евидентира у Записник о раду бирачког одбора. 
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ц) Договор о подели рада 
 

Члан 10. 

 

 Чланови бирачког одбора договарају се о начину поделе рада, при чему је најважније да се 

утврди који ће чланови, односно заменици чланова, бити задужени за обављање следећих радњи: 

1. руковање УВ лампом; 

2. утврђивање идентитета бирача; 

3. руковање изводом из бирачког списка за избор чланова Савета; 

4. чување и уручивање гласачких листића за избор чланова Савета; 

5. старање о томе да бирачу буде уручен гласачки листић; 

6. руковање специјалним спрејем; 

7. поучавање бирача о томе како се гласа; 

8. старање о томе да бирач убацује гласачки листић у гласачку кутију. 

 

Д – ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

Члан 11. 

 

 Пошто обави припреме за спровођење гласања, бирачки одбор утврђује да ли гласање може 

да почне и то констатује у записнику о раду бирачког одбора. 

 Бирачко место се отвара у 07,00 сати дана за који су расписани. 

 

1) Провера исправности гласачке кутије 

 
Члан 12. 

 

 Провера исправности гласачке кутије се врши у присуству првог бирача који дође на бирачко 

место, а резултат провере уписује се у контролни лист. 

 Поступак провере исправности гласачке кутије се обавља следећим редоследом: 

– када на бирачко место приступи први бирач који није члан бирачког одбора или Комисије 

(ни у сталном нити у проширеном саставу), бирачки одбор ће извршити проверу УВ лампом, 

утврдиће његов идентитет и да ли је уписан у извод из бирачког списка; 

– у присуству првог бирача бирачки одбор провера да ли је гласачка кутија исправна и празна; 

– попуњава се контролни лист, који потписују сви чланови бирачког одбора и бирач који је 

први дошао на бирачко место; 

– у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у гласачку кутију, која се након тога 

затвара и печети јемствеником и печатним воском. 

Име и презиме првог бирача који је дошао на бирачко место и редни број под којим је уписан 

у извод из бирачког списка уносе се у записник о раду бирачког одбора.  

 

Члан 13. 

 

 Провера исправности гласачке кутије не може се вршити у присуству бирача за кога је 

провером УВ лампом утврђено да је гласао на другом бирачком месту, који нема важећу јавну 

исправу за утврђивање идентитета или који није уписан у извод из бирачког списка. 

 

Е – ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

Члан 14. 

 Када бирач дође на бирачко место, бирачки одбор је дужан да предузме следеће радње: 

проверу да ли је бирач обавио гласање на другом бирачком месту, утврђивање идентитета бирача, 

проверу да је бирач уписан у извод из бирачког списка, уручивање гласачког листића, обележавање 

прста бирача спрејом за обележавање и поучавањем бирача о начину гласања. 
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a) Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком месту 

 

Члан 15. 

 

 Када уђе на место за изјашњавање, бирач прилази члану бирачког одбора са УВ лампом, који 

проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ обележен спрејом за обележавање. 

 За случај да бирач нема кажипрст десне руке, проверава се да ли су спрејом за обележавање 

обележени остали прсти десне руке, а ако бирач нема десну шаку, проверава се да ли су спрејом за 

обележавање обележени прсти леве руке. 

 Ако се након провере УВ лампом утврди да се бирач изјаснио на другом бирачком месту, он 

не може да се изјасни поново и дужан је да без одлагања напусти бирачко место. 

 

2) Утврђивање идентитета бирача 

 

Члан 16. 

 

 Пошто се утврди да бирач до сада није гласао, он прилази другом члану бирачког одбора, 

саопштава му своје име и презиме, предаје обавештење о времену и месту одржавања гласања и 

доказује свој идентитет. 

 Идентитет бирача се може утврдити увидом у важећу личну карту, важећи пасош (путна 

исправа) или важећу возачку дозволу. 

 Бирач не може да се изјасни ако не поднесе доказ о свом идентитету. 

 Бирач који је уписан у извод из бирачког списка може да се изјасни и без обавештења о 

времену и месту одржавања гласања. 

 

ц) Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка и уручивање гласачког листића 

 

Члан 17. 

 

 Када се утврди идентитет бирача, члан бирачког одбора проналази бирача у изводу из 

бирачког списка и заокружује редни број испред његовог имена, а након тога бирач се потписује на 

одговарајућем месту у изводу из бирачког списка. 

 Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му уручује гласачки листић.  

 

Члан 18. 
 

 Бирачки одбор не сме да дозволи гласање лицу које није уписано у извод из бирачког списка. 

 

3) Употреба специјалног спреја 

 

Члан 19. 
 

 Тек пошто му се уручи гласачки листић, бирач прилази члану бирачког одбора који му 

специјалним спрејем обележава кажипрст десне руке испод корена нокта, као знак да се изјаснио. 

 Бирачу који нема кажипрст десне руке биће обележен следећи доступан прст удесно и 

коначно палац те руке, испод корена нокта. 

 Бирач који нема десну шаку, биће обележен кажипрст леве руке, односно следећи доступан 

прст улево и коначно палац те руке, испод корена нокта. 

 Ако није могуће да се тако обележе прсти бирача, обележавање бирача се не обавља. 

 

e) Попуњавање гласачког листића 
 

Члан 20. 
 

 Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за гласање пошто га члан бирачког одбора 

поучи о начину гласања. 
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 Члан бирачког одбора ће посебно упозорити бирача: 

1. да може да гласа само заокруживањем бројева испред презимена и имена кандидата за 

чланове Савета; 

     -     да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање; 

2. да је гласање слободно и да нико нема право да спречава нити приморава бирача да гласа, да 

га позива на одговорност због тога што јесте или није гласао, или да тражи од бирача да каже за кога 

је и зашто гласао. 

Пошто попуни гласачки листић, бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не види како 

је гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта гласачко место. 

 

Члан 21. 

 

Бирачки одбор је дужан да се стара о тајности гласања. 

Бирачки одбор је дужан да организује гласање тако да нико не може да види како бирач 

попуњава гласачки листић. 

У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико бирача колико има 

обезбеђених места за гласање. 

На бирачко место може доћи једино бирач који је уписан у извод из бирачког списка у Новом 

Орахову на дан гласања.  

Задржавати се на бирачком месту могу једино чланови Комисије и чланови бирачког одбора 

који су одређени, од стране Комисије, за бирачко место на ком спроводе гласање. 

 

Ф - ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ГЛАСАЊЕ  
ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА 

 
- Лице које није у стању да попуни гласачки листић 

 

Члан 22. 

 

Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено лице) 

има право да на бирачко место поведе лице које ће уместо њега попунити гласачки листић онако 

како му бирач одреди. 

Овакав начин гласања констатује се у записнику о раду бирачког одбора. 

 Бирачки одбор уноси у свој записник податак о томе колико је бирача гласало на тај начин.  

 

- Лице које није у стању да дође на бирачко место 

 

Члан 23. 

 

 Бирач који није у стању да се изјасни на бирачком месту обавештава бирачки одбор, 

најкасније до 11,00 сати на дан гласања, да жели да се изјасни ван бирачког места. 

Пошто утврди да је тај бирач уписан у извод из бирачког списка, као и да је оправдан разлог 

за немогућност доласка бирача на бирачко место, председник бирачког одбора одређује три члана 

проширеног састава бирачког одбора (повереници бирачког одбора) који ће да спроведу гласање ван 

места за гласање. 

Повереници бирачког одбора одлазе код бирача, утврђују његов идентитет и врше проверу 

УВ лампом. Потом предају бирачу коверат у којем се налази гласачки листић и у који ће бити 

стављен попуњен гласачки листић. 

Након тога, повереници одбора за изјашњавање спрејом обележавају прст бирача, у складу са 

чланом 18. ових Правила. 

Пошто упознају бирача са начином гласања, повереници бирачког одбора напуштају 

просторију у којој бирач гласа. 

Када се бирач изјасни ставља гласачи листић попуњен и пресавијен у посебан коверат који 

повереници бирачког одбора пред њим печате жигом на печатном воску. 

Одмах по повратку на бирачко место повереници бирачког одбора предају коверат 
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председнику бирачког одбора, који отвара коверат, након чега члан бирачког одбора задужен за 

руковање изводом из бирачког списка заокружује редни број под којим је бирач уписан у извод из 

бирачког списка. Председник бирачког  одбора затим вади пресавијени гласачки листић и убацује га 

у кутију за изјашњавање. 

Бирачки одбор уноси у свој записник податак о томе колико је бирача гласало ван бирачког 

места и уписује све оне који су гласали на овај начин. 

Ако бирач који се изјашњава ван бирачког места није у стању да сам попуни гласачки листић 

(слепо, инвалидно или неписмено лице), он може да гласа уз помоћ лица које сам одреди, на исти 

начин на који ту помоћ користе слепа, инвалидна или неписмена лица која се изјашњавају на 

бирачком месту. 

Гласање ван бирачког места може да се обави само на подручју бирачког места. 

 

Г – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 
 

Члан 24. 

 

 Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности 

у вези са спровођењем гласања. 

На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона, фото апарата и других 

средстава веза и комуникација. 

На бирачком месту је забрањено да се, осим службене евиденције у изводу из бирачког 

списка, праве спискови бирача који су изашли на гласање (уписивањем имена или редног броја из 

извода из бирачког списка бирача који су изашли или нису изашли на изјашњавање). 

Изузетно је дозвољено да чланови бирачког одбора, који су задужени да рукују изводима из 

бирачког списка, уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде евиденцију о излазности 

бирача и да податке о излазности саопштавају председнику Комисије. 

 

Члан 25. 
 

Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни на бирачком месту само 

ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту 

Све време од отварања до затварања бирачког места, бирачки одбор обавештава Комисију о 

току гласања. 
 

Члан 26. 
 

Бирачки одбор је дужан да се стара о одржавању реда на бирачком месту. 

Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може да прекине гласање док се не 

успостави ред. Разлози за прекид гласања и трајању прекида гласања се уносе у записник о раду 

бирачког одбора. 

Ако је прекид гласања трајао дуже од једног сата, гласање се продужава за онолико времена 

колико је прекид трајао. 
 

Члан 27. 
 

 Бирачки одбор је дужан да посматрачима, којима је Комисија одобрила праћење избора и 

издала решења, омогући несметано праћење сваке изборне радње и да у записнику о свом раду 

констатује њихово присуство. 

  Бирачки одбор може да удаљи посматрача са бирачког места ако посматрач нарушава ред на 

бирачком месту, омета рад бирачког одбора, а посебно ако на било који начин покуша да учествује у 

раду бирачког одбора, што се констатује у записнику о раду бирачког одбора, уз навођење разлога за 

удаљавање. 
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Х – ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

Члан 28. 
 

Бирачко место се затвара у 20,00 сати. 

Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког места, 

омогућава се да гласају.  

Бирачем који се затекао на бирачком месту сматра се бирач који се у 20,00 сати налази на 

бирачком месту или непосредно испред бирачког места. 

Бираче који се затекну на бирачком месту бирачки одбор обавештава да могу да гласају. 

Председник бирачког одбора је дужан да одреди члана бирачког одбор који ће да утврди број 

бирача који су се затекли на бирачком месту, да утврди редослед по коме ће они да гласају, да стане 

иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и да сачека да гласају сви бирачи који су 

се затекли на бирачком месту.  

 

I – УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
 

а) Општа одредба 

 

Члан 29. 

 

После затварања бирачког места бирачки одбор утврђује резултате гласања на бирачком 

месту. 

Утврђивању резултата гласања присуствују сви чланови бирачког одбора или њихови 

заменици. 

 

b) Поступак утврђивања резултата гласања 
 

Члан 30. 

 

Поступак утврђивања резултата гласања спроводи се на следећи начин: 

1. пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и стављају у посебан коверат који се 

 печати; 

2. пребројавају се бирачи уписани у извод из бирачког списка и тако се утврђује укупан 

 број уписаних бирача; 

3. пребројавају се бирачи који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако се  утврђује 

број  бирача  који су гласали; 

4. отвара се кутија за гласање и проверава да ли се у њој налази контролни лист за проверу 

 исправности кутије за гласање и резултат провере се уписује у записник о раду бирачког 

 одбора. Контролни лист се потом ставља у посебан коверат; 

5. пребројавају се сви гласачки листићи који су се налазили у кутији за гласање и број се 

 уписује у Записник о раду бирачког одбора; 

6.  гласачки листићи се разврстатавају на важеће и неважеће; 

7. пребројавају се неважећи гласачки, стављају у посебан коверат који се печати и број 

 неважећих гласачких листића се уписује у Записник о раду бирачког одбора; 

8. пребројавају се важећи гласачки листићи и тај број се уписује у Записник о раду бирачког 

 одбора; 

9. из важећих гласачких листића се утврђује број гласова који је добио сваки од кандидата. 

 Број гласова које добије свако од кандидата се уписује у Записник о раду бирачког  одбора; 

10. сви важећи гласачки листићи стављају се у посебан коверат који се печати. 

 Укупни резултати избора се објављују и у службеном листу општине Бачка Топола у 

року од 5 дана од утврђивања резултата. 
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ц) Разликовање важећег и неважећег гласачког листића 
 

Члан 31. 

 

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, као и гласачки листић који је 

попуњен тако да се не може утврдити како је бирач гласао. 

Неважећим сматраће се гласачки листић на ком је заокружено више од 9 бројева испред 

презимена и имена кандидата. 

 Неважећим ће се сматрати и гласачки листић на коме је додато било шта оловком, а не 

односи се на гласање. 

 

Члан 32. 

 

Важећи је онај гласачки листић који је попуњен на начин из којег се са сигурношћу може 

закључити како је бирач гласао. 

 

д) Попуњавање записника о раду бирачког одбора 

 

Члан 33. 

 

Чим утврди резултате гласања, бирачки одбор читко попуњава записник о раду бирачког 

одбора. 

 У записник о раду бирачког одбора, поред осталог, уписују се: датум и место гласања; назив 

бирачког места; имена и презимена чланова бирачког одбора; број примљених гласачких листића; 

број неупотребљених гласачких листића; укупан број уписаних бирача у извод из бирачког списка; 

број грађана који су гласали; број грађана који су гласали уз помоћ другог лица; број грађана који су 

гласали ван места за изјашњавање; број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких 

листића; број гласова који су појединачно добили кандидати.  

 У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе или мишљења чланова и заменика 

чланова у сталном и проширеном саставу бирачког одбора. 

 Ако записник о раду бирачког одбора не потпишу сви чланови бирачког одбора, то се 

констатује у записнику о раду бирачког одбора и уз то се евентуално наводе разлози због којих 

записник није потписан.  

 

Члан 34. 

 

 Записници о раду бирачког одбора се израђују у шест примерка. Први и трећи примерак 

записника о раду бирачког одбора се предају Комисији.  

 Други примерак записника о раду бирачког одбора истиче се на бирачком месту на јавни 

увид. 

 Преостала три примерка записника о раду бирачког одбора се предају тројици 

првопласираних кандидата. 

 

Ј – ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
 

Члан 35. 

 

 Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту и попуни записник о раду бирачког 

одбора, бирачки одбор без одлагања предаје Комисији:  

1. први и трећи примерак записника о раду бирачког одбора; 

2. извод из бирачког списка по коме се гласало; 

3. контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

4. запечаћену коверту у коју су стављени неупотребљени гласачки листићи; 

5. запечаћену коверту у коју су стављени неважећи гласачки листићи; 

6. запечаћену коверту у коју су стављени важећи гласачки листићи.  
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О примопредаји изборног материјала сачињава се записник. 

 

Члан 36. 

 

 Након сабирања броја гласова на оба бирачка места Комисија додељујеће мандате додели 

деветорици кандидата који добију укупно највећи број гласова на изборима за чланове Савета.  

Уколико два или више кандидата имају исти број гласова и на тај начин би Савет бројао више 

од 9 чланова, поновиће се избори за толико места у Савету како би исти бројао 9 чланова. 

Поновљени избори за недостајући број чланова Савета ће се организовати најкасније у року 

од 15 дана. 

 

Члан 37. 

 

 Комисија саставља свој Извештај о спровођењу гласања и заједно са примерцима записника о 

раду бирачких одбора доставља Савету, један примерак свог извештаја качи на огласну таблу испред 

Месне заједнице Ново Орахово на јавни увид.  

Комисија је дужна да одмах састави записник, најдаље у року од 24 сата од тренутка када 

добије последњи записник о раду бирачког одбора и прослеђује га Савету. 

 

Члан 38. 

 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о спровођењу избора за 

Савет Месне заједнице Ново Орахово број: 406/12-14 од дана 14.12. 2013. 

 Овај правилник се објављује у службеном листу општине Бачка Топола у року од 15 дана од 

дана доношења и на огласној табли  Месне заједница Ново Орахово и ступа на снагу даном 

објављивања у службеном листу општине Бачка Топола.  

 

 

 Председник Савета 

 Месне заједнице Ново Орахово 

 Золтан Фаркаш, с.р.  

 

217. 

 На основу члана 16-19. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник 

РС“, бр. 43/2011), члана 5. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013 и 63/2013)  члана 44. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 1/2009), члана 68. Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010) и Одлуке о буџету 

општине Бачка Топола за 2014. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 16/2013) 

Председник општине Бачка Топола, дана 23.12.2013. године донео је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

У 2014. ГОДИНИ 
 

I 

 

 Политичким субјектима, који имају одборнике у Скупштини општине Бачка Топола 

додељују се средства из јавних извора у укупном износу од 870.000,00 динара, односно месечно 

72.500,00 динара за финансирање њиховог редовног рада у  2014. години. 

 Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2014. годину, функционална класификација 160, економска класификација 481, 

раздео 1, глава 1.2., позиција 13. 
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II 

 

 Укупна средства наведена у тачци I. став 1. овог решања политичким субјектима распоређују 

се у складу са чланом 17. став 2. Закона о финансирању политичких активности (у даљем тексту: 

Закон) према следећем: 

 

______________________________________________________________________________ 

Политички субјекти                            Укупан износ за период            Месечни износ 

                                                                              у дин.                                      у дин. 

 

Савез Војвођанских Мађара                           295.800,00                             24.650,00 

Демократска Странка                                      139.200,00                             11.600,00 

Група грађана“Др.Хаџи Јанош“                       78.300,00                               6.525,00 

Удруж.пензионери и соц.правда                      78.300,00                               6.525,00 

Лига Социјалдемократа Војводине                113.100,00                               9.425,00 

Социјалистичка Партија Србије                       69.600,00                               5.800,00 

Српска Напредна Странка                                95.700,00                                7.975,00 

 

УКУПНО:                                                          870.000,00                             72.500,00 

 

 

III 

 

 Месечни износи средстава, наведени у тачци  II овог решења дозначују се политичким 

субјектима на следеће текуће рачуне: 

 

 

 Назив политичке странке:                  Број рачуна: 

 

1.  Савез Војвођанских Мађара 105-90071-58 

2. Демократска Странка 160-922827-72 

3. Група грађана „Др. Хаџи Јанош“ 160-5500101141765-44 

4. Удружени пензионери и соц.правда 160-931670-24 

5.  Лига Социјалдемократа Војводине 355-1018124-92 

6.  Социјалистичка Партија Србије 205-155110-67 

7. Српска Напредна Странка 160-310519-10 

 

 

IV 

 

          Сходно члану 19. Закона,  политички субјекти су дужни, да средства из тачке II овог решења 

користе за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта, односно за:  

 

 -рад са бирачима и чланством,  

-трошкове промоције, рекламног материјала и публикација,  

-трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну сарадњу,  

-трошкове зарада и накнада запослених,  

-комуналне трошкове, као и  

-трошкове за друге сличне активности,  

 

а најмање 5% укупних средстава, добијених за редован рад на годишњем нивоу, за:  

 

 -стручно усавршавање и оспособљавање,  

-међународну сарадњу и  

-рад са чланством. 
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V 
 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе, да политичким субјектима изврши 

пренос средстава до 10-ог у месецу за претходни месец. 

 

VI 

 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о распоређивању средстава за 

финансирање политичких сранака у 2013. години, број: 4-34/2013-III („Службени лист општине 

Бачка Топола“, бр. 9/2013) 

 

 

VII 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2014. године и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА            

Број:4-45/2013-III Председник            

Дана:23.12.2013. општине Бачка Топола          

Бачка Топола Кокаи Мерњак Мелинда,ср 

 

 

 

218. 

 По извршеном сравњењу са  изворним текстом, утврђено је да се у тексту Извештајао 

спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница у општини Бачка Топола, изузев Месне 

заједнице Стара Моравица и Ново Орахово, који је објављен у «Службеном листу општине Бачка 

Топола» број 15/2013 год. поткрала грешка па се даје  

 

 

И С П Р А В К А 
 

ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА ИЗУЗЕВ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА И НОВО ОРАХОВО 

 

 

 Под тачком „9.МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЊЕГОШЕВО“ код редног броја 3. име „ТЕШИЋ 

МОНИКА“ исправља се  на име „ЂОГО ЗДРАВКО“. 

 

 

 Служба за скупштинске 

 послове 
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Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

187. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2013.годину 771 

   

188. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину 795 

   

189. Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине 

Бачка Топола 
835 

   

190. Одлука о стицању удела без накнаде у Првом војвођанском индустријском 

парку – логистички центар, друштва са ограниченом одговорношћу Бачка 

Топола 

836 

   

191. Одлука о стицању удела уз накнаду у Првом војвођанском индустријском 

парку – логистички центар, друштва са ограниченом одговорношћу Бачка 

Топола 

837 

   

192. Одлука о давању сагласности на отуђење непокретности у власништву Првог 

војвођанског индустријског парка – логистичког центра д.о.о. Бачка Топола 
838 

   

193. Одлука о доношењу Локалног акционог плана за запошљавања општине Бачка 

Топола за 2014. годину 
839 

   

194. Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 840 

   

195. Решење о давању сагласности на План и Програм пословања Јавног предузећа 

комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2014. 

годину 

843 

   

196. Решење о давању сагласности на III 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 

843 

   

197. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 

2014. годину 

844 

   

198. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2014. г. 
845 

   

199. Решење о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног 

информативног предузећа „Бачка Топола“ за 2013. годину 
845 

   

200. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног информативног 

предузећа „Бачка Топола“ за 2014. годину 
846 

   

201. Решење о именовању директора Центра за социјални рад за општине Бачка 

Топола и Мали Иђош 
846 

   

202. Решење Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 

демографију о давању сагласности за именовање директора Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош 

847 
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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 

   

203. Решење о разрешењу члана Комисије за развој привреде, мале привреде и 

приватно предузетништво 
847 

   

204. Решење о избору члана Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно 

предузетништво 
848 

   

205. Решење о разрешењу заменика председника Комисије за избор и именовање 848 
   

206. Решење о избору заменика председника Комисије за избор и именовање 849 
   

207. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ“ 

Гунарош 
849 

   

208. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ“ 

Гунарош 
850 

   

209. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Стари Ковач 

Ђула“ Стара Моравица 
850 

   

210. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Стари Ковач 

Ђула“ Стара Моравица 
851 

   

211. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 

заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка 

Топола 

851 

   

212. Закључак о пружању подршке иницијативи Еколошког удружења риболоваца 

„Језеро“ Бачка Топола за решавање статуса акумулационог језера код Бачке 

Тополе 

852 

   

213. Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 

„Тржница“ Бачка Топола за 2014. годину 
852 

   

214. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Гунарош за 

период од 01.01.2014.-31.12.2023. године 
853 

   

215. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за 

период од 01.01.2014.-31.12.2023. године 
856 

   

216. Правилник о спровођењу избора за Савет Месне заједнице Ново Орахово 858 
   

217. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у 2014. години 
867 

   

218. Исправка Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месних 

заједница у општини Бачка Топола изузев Месне заједнице Стара Моравица и 

Ново Орахово 

869 


