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1. 
 На основу члана 58. став 3. Закона о локалном самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 88. став 3. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), Председник општине Бачка Топола, дана 
29.12.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
ЗА ОБЛАСТ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 
Члан 1. 

 
 Разрешава се МАНИЋ ИШТВАН, функције и дужности помоћника Председника општине 
Бачка Топола за област економског развоја, са даном 31.12.2014. године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-166/2014-V 
Дана: 29.12.2014. Председник Општине 
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
2. 

На основу члана 10. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 
72/2009) и члана 68. тачка 8.Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“ број 15/2008 ,1/2009 ,6/2010, 9/2012 и 12/2014) Председник општине Бачка Топола дана  14. 
јануара 2015. године доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА 
РАДА КУЛТУРНИХ ЦЕНТАРА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником о условима и начину финансирања или суфинансирања рада културних 
центара и културно-уметничких друштава општине Бачка Топола(у даљем тексту:Правилник) 
уређују се услови, начин и поступак финансирања или суфинансирања рада културних центара и 
културно-уметничких друштава општине Бачка Топола, као и субјеката који се баве одређеним 
гранама уметности: фолклорне, литерарне, драмске, ликовне, музичке и рукотворине (ручни рад). 

 
Члан 2. 

 
Финансирање или суфинансирање рада културних центара и културно-уметничких друштава 

општине Бачка Топола као и субјеката који се баве одређеним гранама уметности: фолклорне, 
литерарне, драмске, ликовне, музичке и рукотворине (ручни рад), врши се на основу јавног 
конкурса.  

Конкурси из става 1. овог члана расписују се за сваку наредну буџетску годину, након 
доношења Одлуке о буџету за наредну годину а  најкасније до 15. фебруара текуће године.  

Конкурс расписује Комисија за спровођење поступка расподеле средстава културним 
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центрима и културно-уметничким друштвима у општини Бачка Топола (у даљем 
тексту:Комисија)коју именује Општинско веће општине Бачка Топола на период од 4 године. 

 
Члан 3. 

 
Да би одређени кандидат могао учествовати на конкурсу мора испунити следеће услове : 
-да је регистрован код надлежног државног органа и 
-да има седиште на територији општине Бачка Топола. 

 
Члан 4. 

 
Учесници конкурса подносе пријаву Комисији уз  коју подносе и : 
-решење државног органа о регистрацији друштва (само за новооснована друштва) 
-извештај о раду за претходну годину 
-план рада за годину за коју се подноси пријава на конкурс ради доделе средстава 
-финансијски план трошења средстава остварених на основу овог Правилника 
-читко попуњен упитник (који ће преузети у просторијама Дома културе). 

 
Члан 5. 

 
Укупан износ обезбеђених средстава за сваку годину утврђује Скупштина општине Бачка 

Топола, одлуком о буџету. 
Висину добијених средстава за сваког корисника утврђује Комисија бодовањем на основу 

следећих  параметара : 
1. коефицијент значаја одређене секције за друштво 
2. коефицијент броја чланова групе 
3. број активних чланова 
4. број активних секција 
5. број активних кореографија, представа,изложби у прошлој години 
6. број годишњих наступа, изложби у земљи 
7. учешће и постигнути резултати на смотрама и такмичењима у земљи 
8. број годишњих наступа, изложби у иностранству 
9. учешће и постигнути резултати на смотрама и такмичењима у иностранству. 
 
Под смотрама у смислу тачке 7.става 1.овог члана се не подразумевају годишњи наступи у 

земљи. 
 

Члан 6. 
 

Висина средстава које одређени кандидат добија након спроведеног конкурса утврђује се 
множењем укупног броја остварених бодова на основу параметара из члана 5. овог Правилника са 
вредношћу бода. 

Вредност бода се одређује дељењем укупно обезбеђених средстава са збиром бодова које су 
остварили сви кандидати на основу параметара наведених у члану 5. овог Правилника. 

 
II. КОЕФИЦИЈЕНТ ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВО 

 
Члан 7. 

 
Коефицијенти значаја за друштво одређеног културно-уметничког друштва или секција у 

друштву ако их има више су следећи: 
-секција народних песама и игара, народних оркестара и певачких група  1 
-  литерарна, драмска секција и оркестар класичне музике  0,8 
- секција забавних песама и игара и оркестара и хор забавне музике  0,6 
-ликовна секција и рукотворине (ручни рад)  0,6. 
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III. КОЕФИЦИЈЕНТ БРОЈА ЧЛАНОВА ГРУПЕ 
 

Члан 8. 
 

Под групом у смислу овог Правилника подразумева се део секције која изводи кореографију, 
позоришни комад и учествује на наступима, смотрама и такмичењима у земљи и иностранству. 

У зависности од броја чланова групе постигнути резултати се коригују множењем броја 
остварених бодова са следећим коефицијентима : 

1. Појединачно извођење (до 3 члана).................................................0,3  (30%) 
2. Мала група (4 до 10 чланова)...........................................................0,5  (50%) 
3. Велика група (преко 10 чланова).....................................................1    (100%). 

 
IV.  БРОЈ АКТИВНИХ ЧЛАНОВА 

 
Члан 9. 

 
Под бројем активних чланова подразумева се укупан број физичких  лица која су као чланови 

уписани у именик одређеног кандидата, и активно су учествовали у раду друштва. 
Кандидат који учествује на конкурсу ради доделе средстава уз пријаву прилаже и изјаву о 

броју активних чланова друштва, оверену печатом и потписом одговорног лица друштва. 
 

Члан 10. 
 

Укупан број бодова који се остварује на број активних чланова се добија тако, што се укупан 
број активних чланова кандидата помножи са бројем 0,3. 

 
V.  БРОЈ АКТИВНИХ СЕКЦИЈА 

 
Члан 11. 

 
Под активном секцијом у смислу овог Правилника се подразумева део кандидата који се баве 

неговањем одређене гране уметности (фолклорна,литерарна драмска,ликовна, музичка,рукотворине) 
и остварила је бар један наступ у претходној години. 

Кандидат који учествује на конкурсу ради доделе средстава уз пријаву прилаже и изјаву о 
броју активних секција друштва, оверену печатом и потписом одговорног лица друштва. 

 
Члан 12. 

 
Укупан број бодова који се остварује на број активних секција се добија тако, што се свакој 

секцији која делује унутар одређеног друштва додели по 10 бодова, а потом се множе са 
коефицијентом за значај секције за друштво и тако добијени бодови се саберу. 

 
VI.  БРОЈ АКТИВНИХ КОРЕОГРАФИЈА 

 
Члан 13. 

 
Под кореографијом у смислу овог Правилника се подразумева укомпонован, увежбан и јавно 

изводљив сценски приказ корака, покрета и фигура у плесу коју изводи плесна група или фолклорни 
ансамбл, музичка композиција коју изводи музички оркестар, позоришни комад који изводи драмска 
група и песме које изводи певачка група. 

Под  активном кореографијом у смислу овог Правилника се подразумева кореографија коју 
плесна група, фолклорни ансамбл, музички оркестар (5 мелодија-једна кореографија) певачка група 
или драмска група има на свом репертоару и извела је јавно у прошлој години бар један пут. 

Кандидат који учествује на конкурсу ради доделе средстава уз пријаву прилаже и изјаву о 
броју и називима активних кореографија у прошлој години оверену печатом и потписом одговорног 
лица друштва. 
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Литерарне и ликовне секције, као и секције ручног рада не испуњавају упитник број 3. Који 
се односи на број активних кореографија. 

 
Члан 14. 

 
Укупан број бодова који се остварује на број активних кореографија добија се тако што свака 

активна кореографија добија по 10 бодова, множи са коефицијентом за значај секције за друштво и 
тако добијени бодови се саберу. 

Укупан број бодова који се остварује на број активних позоришних комада које изводи 
драмска група се добија тако што се број позоришних комада, које драмска група има на репертоару 
и извела је јавно у прошлој години бар један пут, помножи са бројем 50.  

 
VII. БРОЈ ГОДИШЊИХ НАСТУПА – ИЗЛОЖБИ У ЗЕМЉИ 

 
Члан 15. 

  
Под наступом у земљи, у смислу овог Правилника подразумева се сценско извођење 

одређене кореографије – позоришног комада, као и одржавање изложби унутар Републике Србије.  
Кандидат који учествује на конкурсу ради доделе средстава уз пријаву прилаже и изјаву о 

броју наступа у земљи за претходну годину, репертоар наступа и број чланова групе која изводи 
одређену кореографију.  

 
Члан 16. 

 
Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа у земљи се добија тако, што 

се приказане кореографије одређеног кандидата множе појединачно са бројем 10, са коефицијентом 
броја чланова групе и са коефицијентом за значај секције за друштво и тако добијени бодови се 
сабирају.  

Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа драмске групе у земљи се 
добија тако што се укупан број наступа одређеног кандидата у претходној годии помножи са бројем 
25, са коефицијентом броја чланова групе и са коефицијентом за значај секције за друштво.  

Укупан број бодова који се остварује на број годишњих изложби у земљи се добија тако што 
се укупан број изложби у претходној години помножи са бројем 10, са коефицијентом броја чланова 
групе и са коефицијентом за значај секције за друштво.  

 
VIII. УЧЕШЋЕ И ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ НА СМОТРАМА И ТАКМИЧЕЊИМА  

У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 

Члан 17. 
 

Под учешћем на смотри и такмичењу у смислу овог Правилника се подразумева наступање 
групе на Општинским смотрама, зонским смотрама, покрајинском, рапублићком и међународном 
такмичењу без остварених резултата у виду освојеног места.  

Кандидат који учествује на конкурсу ради доделе средстава уз пријаву прилаже и фотокопију 
пријаве на смотру или такмичење, захвалнице или сличан документ као доказ о учешћу на одређеној 
смотри или такмичењу.  

 
Члан 18.  

 

Број бодова који се остварује за учешће на смотрама и такмичењима се добија тако што се 
свако учешће на:  

- општинској смотри помножи са бројем   2 
- зонској смотри помножи са бројем   4 
- покрајинском такмичењу помножи са бројем  6 
- републичком такмичењу помножи са бројем  8  
- међународном такмичењу помножи са бројем  10. 
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Члан 19. 

 
Под резултатима на смотрама и такмичењима у смислу овог Правилника подразумева се 

освојено прво, друго или треће место на општинској и зонској смотри, покрајинском, републичком и 
међународном такмичењу.с 

Кандидат који учествује на конкурсу ради доделе средстава уз пријаву прилаже и извештај, 
фотокопију дипломе или сличног документа као доказ о постигнутом резултату на одређеном 
такмичењу.  

 
Члан 20. 

 
Број бодова остварених на основу остварених резултата на такмичењима се добија тако што 

се код: 
- општинске смотре, сваки пласман на зонску смотру додељује се 10 бодова 
- зонске смотре, сваки пласман на покрајинско такмичење додељује се 20 бодова 
- покрајинске смотре, сваки пласман на републичко такмичење додељује се 30 бодова 
- покрајинског такмичења свако освојено: 
I место додељује се 40 бодова 
II место додељује се 20 бодова 
IIIместо додељује се 10 бодова 
- републичког такмичења свако освојено: 
I мeсто додељује се 60 бодова 
II место додељује се 30 бодова 
III место додељује се 15 бодова 
- међународног такмичења, свако освојено: 
I место додељује се 120 бодова 
II место додељује се 60 бодова 
III место додељује се 30 бодова. 

Укупан број бодова који се остварује за учешће и постигнуте резултате на смотрама и 
такмичењима добија се тако што  свака кореографија добије по 10 бодова, затим се множи са бодом 
за учешће, коефицијентом за значај секције за друштво и коефицијентом за број чланова групе. Тако 
добијени бодовима се додају бодови за освојено место на такмичењу. 

Секција ручних радова на изложби од покрајинског значаја добија за изложбу 10 бодова, 
затим се укупан број освојених награда (златне, сребрне, бронзане дипломе) множи са 
коефицијентом чланова групе и коефицијентом значаја секције за друштво. 

 
IX. БРОЈ ГОДИШЊИХ НАСТУПА – ИЗЛОЖБИ У ИНОСТРАНСТВУ 

 
Члан 21. 

 
 Под наступом у иностранству у смислу овог Правилника подразумева се сценско извођење 
одређене кореографије као и одржавање изложбе ван граница Републике Србије.  
 Кандидат који учествује на конкурсу ради доделе средстава уз пријаву доставља и извештај о 
наступу који садржи и репертоар наступа и број чланова групе која изводи одређену кореографију.  

 
Члан 22. 

 

 Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа у иностранству добија се 
тако што се поједине приказане кореографије одређеног кандидата множе појединачно са бројем 20, 
са коефицијентом броја чланова групе, са коефицијентом за значај секције за друштво и тако 
добијени бодови се саберу.  
 Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа драмске групе у 
иностранству се добија тако што се укупан број наступа одређеног кандидата у претходној години 
помножи са бројем 50, са коефицијентом броја чланова групе и са коефицијентом за значај секције за 
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друштво. 
 Укупан број бодова који се остварује на број годишњих изложби у иностранству се добија 
тако што се укупан број изложби у претходној години помножи са бројем 20, са коефицијентом броја 
чланова групе и са коефицијентом за значај секције за друштво.  
  

X. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Члан 23. 
 

 Комисија спроводи поступак бодовања након спроведеног јавног конкурса, а на основу 
критеријума из овог Правилника и сачињава листу за расподелу средстава културним центрима и 
културно-уметничким друштвима у општини Бачка Топола.  
 Комисија је дужна да предлог о расподели средстава која се додељују одређеним 
кандидатима донесе најкасније до 31. марта текуће године.   
 Одлуку о висини средстава која се додељују појединачним кандидатима доноси Председник 
општине. 
 Са кандидатима који су остварили право на одређена средства, закључује се уговор који 
потписује Председник општине. 
 

Члан 24. 
 

 Средства која се добијају из буџета општине Бачка Топола као дотација за рад културних 
центара и културно уметничких друштава деле се тако да 75% од укупне суме припада Мађарском 
културном центру Кодаљ Золтан Бачка Топола, и Српском културном центру Вук Стефановић 
Караџић Бачка Топола, и то равномерно, а 25% осталим културним центрима и културно – 
уметничким друштвима по параметрима утврђеним чланом 5. овог Правилника. 
 

Члан 25. 
 

 Кандидати који злоупотребе своје податке сносиће санкције у виду скидања са бодовне 
листе.  
 Ако кандидати којима су одобрена средства не потпишу уговор (5 дана од позива за 
потписивање), сматраће се да су одустали од додељених средстава. 
 

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 

 Упитници 1., 2., 3., 4., 5. и 6. чине саставни део овог Правилника.  
 

Члан 27. 
 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину 
дотирања рада културних центара и културно-уметничких друштава оптине Бачка Топола број 110-
14/2009 од 05.11.2019. на који је Општинско веће дало сагласност дана 26.01.2010. године. 

 
Члан 28. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“.  
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
БРОЈ: 110-6/2015              
ДАНА: 14.01.2015. Председник Oпштине 
БАЧКА ТОПОЛА Габор Кишлиндер, с.р. 

УПИТНИК 1. 
 

Број чланова 
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НАЗИВ ДРУШТВА БРОЈ АКТИВНИХ 
ЧЛАНОВА 

БОД* 

   

 
Члан 10. 

 
 Укупан број бодова који се остварује на број активних чланова се добија тако, што се укупан 
број активних чланова кандидата помножи са бројем 0,3.  
* - испуњава Комисија 
 

 
Тачност података оверава: 

М.П. 
           ______________________ 
 
 
 
 

УПИТНИК 2. 
 

Активне секције 
 

БР НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БОД* кз* ∑БОД x кз * 
1. Фолклорна    
2. Музичка    
3. Драмска    
4. Литерарна    
5. Ликовна    
6. Рукотворине    

 
Члан 12. 

 
 Укупан број бодова који се остварује на број активних секција, добија се тако што се свакој секцији 
која делује унутар одређеног друштва додели по 10 бодова, а потом се множе са коефицијентом за значај 
секције за друштво и тако добијени бодови се саберу. 
 

Члан 7. 
 

Коефицијенти значаја за друштво одређеног културно-уметничког друштва или секција у друштву, ако 
их има више, су следећи: 
 - секција народних песама и игара, народних оркестара и певачких група 1 

 - ликовна, литерарна, драмска секција и оркестар класичне музике 0,8 
 - секција забавних песама и игара и оркестара и хор забавне музике 0,6 
 - рукотворине 0,6. 
 
* - испуњава Комисија 
к - Коефицијент значаја за друштво 
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УПИТНИК 3. 
 

АКТИВНЕ КОРЕОГРАФИЈЕ 
 

БР. НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРОЈ АКТИВНИХ 
КОРЕОГРАФИЈА БОД* кз* ∑БОД x кз* 

1. Фолклорна     
2. Музичка     
3. Драмска     
4. Литерарна     
5. Ликовна     
6. Рукотворина     

 
 

М.П. 
 Тачност података оверава: 
 
 ______________________ 
 

Члан 13. 
 

 Под кореографијом у смислу овог Правилника се подразумева укомпонован, увежбан и јавно 
изводљив сценски приказ корака, покрета и фигура у плесу коју изводи плесна група или фолклорни 
ансамбл, музичка композиција коју изводи музички оркестар и позоришни комад који изводи 
драмска група и песме које изводи певачка група. 
 Под активном кореографијом у смислу овог Правилника се подразумева кореографија коју 
плесна група, фолклорни ансамбл, музички оркестар ( 5 мелодија - једна кореографија ) певачка 
група или драмска група има на свом репертоару и извела је јавно у прошлој години бар један пут. 
 Одређени кандидат који жели да оствари право на одређена средства , уз пријаву прилаже 
изјаву о броју и називима активних кореографија у прошлој години оверену печатом и потписом 
одговорног лица друштва. 
 Литерарне и ликовне секције, као и секције ручног рада не испуњавају упитник број 3., који 
се односи на број активних кореографија. 
 

Члан 14. 
 

 Укупан број бодова који се остварује на број активних кореографија се добија тако што свака 
активна кореографија добије по 10 бодова, множи са коефицијентом за значај секције за друштво и 
тако добијени бодови се саберу. 
 Укупан број бодова који се остварује на број активних позоришних комада које изводи 
драмска група се добија тако што се број позоришних комада, које драмска група има на репертоару 
и извела је јавно у прошлој години бар један пут, помножи са бројем 50 
 

Члан 7. 
 

Коефицијенти значаја за друштво одређеног културно-уметничког друштва или секција у 
друштву, ако их има више, су следећи: 
  - секција народних песама и игара, народних оркестара и певачких група 1 

- литерарна, драмска секција и оркестар класичне музике 0,8 
- секција забавних песама и игара и оркестара и хор забавне музике 0,6 
- ликовна секција и рукотворине 0,6. 

 
* - испуњава Комисија 
кз - Коефицијент значаја за друштво 
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УПИТНИК 4. 
 

НАСТУПИ И ИЗЛОЖБЕ У ЗЕМЉИ 
 

МЕСТО 
НАСТУПА 

РЕПЕРТОАР 
НАЗИВИ КОРЕОГ. 

НАЗИВ 
ГРУПЕ 

БР.ЧЛ 
ГРУПЕ БОД* кг* кз* БОД x кг x кз* 

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

∑*        
 

 
М.П. 

 Тачност података оверава: 
  

 ________________________ 
 

Члан 16. 
 

 Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа у земљи се добија тако, што 
се приказане кореографије одређеног кандидата множе појединачно са бројем 10, са коефицијентом 
броја чланова групе и са коефицијентом за значај секције за друштво и тако добијени бодови се 
сабирају. 
 Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа драмске групе у земљи се 
добија тако што се укупан број наступа одређеног кандидата у претходној години помножи са бројем 
25, са коефицијентом броја чланова групе и са коефицијентом за значај секције за друштво. 
Укупан број бодова који се остварује на број годишњих годишњих изложби у земљи се добија тако 
што се укупан број изложби у претходној години помножи са бројем 10, са коефицијентом броја 
чланова групе и са коефицијентом за значај секције за друштво. 

   
 



Број 1. 30.01.2015. СТРАНА    10. OLDAL 2015.01.30. 1. szám 

 
Члан 7. 

 
Коефицијенти значаја за друштво одређеног културно-уметничког друштва или секција у 

друштву, ако их има више, су следећи: 
 - секција народних песама и игара, народних оркестара и певачких група 1 
- литерарна, драмска секција и оркестар класичне музике 0,8 
- секција забавних песама и игара и оркестара и хор забавне музике 0,6 
- ликовна секција и рукотворине 0,6. 

 
Члан 8. 

 
 Под групом у смислу овог Правилника подразумева се део секције која изводи кореографију,  
позоришни  комад и учествује на наступима, смотрама и такмичењима у земљи и у иностранству. 
 У зависности од броја чланова групе постигнути резултати се коригују множењем броја 
остварених бодова са следећим коефицијентима: 
 1.Појединачно извођење (до 3 члана) ..................................0,3      (30%) 
 2.Мала група (4 до 10 члана) .................................................0,5      (50%) 
 3.Велика група (преко 10 чланова).........................................1       (100%) 
 
 
* - испуњава Комисија 
кз - Коефицијент значаја за друштво 
кг - Коефицијент броја чланова групе 
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УПИТНИК 5 
УЧЕШЋЕ И ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ НА СМОТРАМА И ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И У ИНОСТРАНСТВУ 

Место, 
назив и 

ранг 
смотре, 

такмичење 

Репертоар 
Називи 

кореографија 
Назив групе Бр. чланова 

групе 

Освојено 
место / 

пласман 

Бод за број 
изведених 
кореогр.* 

Бод за 
учешће* 

Бод за 
пласман/ 

резултат * 
кг* кз * ∑ Бод x кг x кз 

* 

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

∑*           
 

М.П. 
 Тачност података оверава: 
  
 ______________________ 
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Члан 18. 
 

 Број бодова који се остварује за учешће на смотрама и такмичењима се добија тако што се свако 
учешће на: 
 - општинској смотри помножи са бројем   2 
 - зонској смотри помножи са бројем   4 
 - покрајинском такмичењу  помножи са бројем  6 
 - републичком такмичењу  помножи са бројем  8 
 - међународном такмичењу помножи са бројем  10 
  

Члан 20. 
 

Број бодова остварених на основу остварених резултата на такмичењима се добија тако што се код: 
- општинске смотре, сваки пласман на зонску смотру додељује се 10 бодова 
- зонске смотре, сваки пласман на покрајинско такмичење додељује се 20 бодова 
- покрајинске смотре, сваки пласман на републичко такмичење додељује се 30 бодова 

Покрајинског такмичења, свако освојено: 
 I.  место помножи са бројем 40 
 II. место помножи са бројем 20 
 III. место помножи са бројем 10 
     -Републичког такмичења, свако освојено: 
 I. место помножи са бројем 60 
           II. место помножи са бројем 30 
           III. место помножи са бројем 15 
Међународног такмичења, свако освојено: 
   I. место помножи са бројем 120 
   II. место помножи са бројем 60 
   III. место помножи са бројем 30. 

Укупан број бодова који се остварује за учешће и постигнуте резултате на смотрама и 
такмичењима добија се тако што  свака кореографија добије по 10 бодова, затим се множи са бодом 
за учешће, коефицијентом значаја секције за друштво и коефицијентом броја чланова групе. 
Тако добијеним бодовима се додају бодови за освојено место на такмичењу. 

 Секција ручних радова на изложби од покрајинског значаја добија за изложбу 10 
бодова а затим се укупан број освојених награда(златне, сребрне,бронзане дипломе) множи се 
коефицијентом чланова групе и коефицијентом значаја секције за друштво. 

 
Члан 7. 

 
 Коефицијенти значаја за друштво одређеног културно-уметничког друштва или секција у друштву, ако 
их има више, су следећи: 
 - секција народних песама и игара, народних оркестара и певачких група 1 
- литерарна, драмска секција и оркестар класичне музике 0,8 
- секција забавних песама и игара и оркестара и хор забавне музике 0,6 
- ликовна секција и рукотворине 0,6. 
 

Члан 8. 
 

  Под групом у смислу овог Правилника подразумева се део секције која изводи кореографију,  
позоришни  комад и учествује на наступима, смотрама и такмичењима у земљи и у иностранству. 
 У зависности од броја чланова групе постигнути резултати се коригују множењем броја остварених 
бодова са следећим коефицијентима: 
1.Појединачно извођење (до 3 члана) ..................................0,3      (30%) 
2.Мала група (4 до 10 члана) ................................................0,5      (50%) 
3.Велика група (преко 10 чланова).........................................1       (100%) 
 
* - испуњава Комисија 
кз - Коефицијент значаја за друштво 
кг - Коефицијент броја чланова групе 
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УПИТНИК 6. 
 

БРОЈ ГОДИШЊИХ НАСТУПА - ИЗЛОЖБИ У ИНОСТРАНСТВУ 
 

МЕСТО 
НАСТУПА 

РЕПЕРТОАР 
НАЗИВИ 
КОРЕОГ. 

НАЗИВ 
ГРУПЕ 

БР.ЧЛ 
ГРУПЕ БОД* кг* кз* БОД x кг x 

кз* 

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

∑*        
 

М.П. 
 Тачност података оверава: 
 ______________________ 

Члан 22. 
 

 Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа у иностранству добија се 
тако што се поједине приказане кореографије одређеног кандидата множе појединачно са бројем 20, 
са коефицијентом броја чланова групе, са коефицијентом за значај секције за друштво и тако 
добијени бодови се саберу. 
 Укупан број бодова који се остварује на број годишњих наступа драмске групе у 
иностранству се добија тако што се укупан број наступа одређеног кандидата у претходној години 
помножи са бројем 50, са коефицијентом броја чланова групе и са коефицијентом за значај секције за 
друштво. 
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 Укупан број бодова остварених на број годишњих изложби кандидата у иностранству добија 
се тако што се укупан број изложби у претходној години помножи са бројем 20 са коефицијентом 
броја чланова групе и са коефицијентом за значај секције за друштво. 
 

Члан 7. 
 

 Коефицијенти значаја за друштво одређеног културно-уметничког друштва или секција у 
друштву, ако их има више, су следећи: 

 - секција народних песама и игара, народних оркестара и певачких група 1 
- литерарна, драмска секција и оркестар класичне музике 0,8 
- секција забавних песама и игара и оркестара и хор забавне музике 0,6 
- ликовна секција и рукотворине 0,6. 

 

Члан 8. 
 

  Под групом у смислу овог Правилника подразумева се део секције која изводи кореографију,  
позоришни  комад и учествује на наступима, смотрама и такмичењима у земљи и у иностранству. 
 У зависности од броја чланова групе постигнути резултати се коригују множењем броја 
остварених бодова са следећим коефицијентима: 

1.Појединачно извођење (до 3 члана) ..................................0,3      (30%) 
2.Мала група (4 до 10 члана) ................................................0,5      (50%) 
3.Велика група (преко 10 чланова).........................................1       (100%) 

 

* - испуњава Комисија 
кз - Коефицијент значаја за друштво 
кг - Коефицијент броја чланова групе 
 
3. 

На основу члана 11. став 1. Одлуке о социјалној заштити општине Бачка Топола („Службени 
лист општине Бачка Топола“ број 9/2014 и 16/2014) и члана  68.тачка8. Статута општине Бачка 
Топола ( „Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008,1/2009, 6/2010 ,9/2012 и 12/2014)) 
Општинско веће општине Бачка Топола  доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

 О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ЈЕДНОКРАТНЕ 
ПОМОЋИ И РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА КОРИШЋЕЊА ВОДЕ ЗА ПОЈЕДНИНЦЕ ИЛИ 

ПОРОДИЦЕ КОЈЕ СЕ НАЂУ У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о утврђивању новчаног износа једнократне помоћи и рефундацији трошкова 

коришћења воде за појединце или породице које се нађу у стању социјалне потребе на територији 
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола број 11/2014)  члан 3. став 1.  се 
мења и гласи : 

„Корисницима новчане социјалне помоћи одобрава се рефундација трошкова коришћења 
воде, и то месечно до 5 кубних метара по домаћинству.“ 

 
Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Бачка Топола“. 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 110-9/2015-II-1 
Дана: 30.01.2015 Председник општине 
Бачка   Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
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4. 

Нa oснoву члaнa 60. стaв 4. Зaкoнa o jaвнoj свojини ("Службeни глaсник РС", брoj 72/2011 и 
88/2013), члaнa 68. Стaтутa  општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 
15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 8.став 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола“, бр. 9/2012),  Председник општине Бачка Топола, дaнa 21.01.2015.гoдинe, 
дoнeо je  

П Р A В И Л Н И К  
 

O УСЛOВИMA И НAЧИНУ КOРИШЋEЊA СЛУЖБEНИХ ВOЗИЛA OРГAНA  
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I OПШTE OДРEДБE 

 
Члaн 1. 

 
Oвим Прaвилникoм урeђуjу сe: услoви, нaчин кoришћeњa, oдржaвaњe, вoђeњe eвидeнциje и 

кoнтрoлa кoришћeњa службeних вoзилa у свojини општине Бачка Топола чиjи су кoрисници,  oргaни 
општине Бачка Топола (у дaљeм тeксту oргaни општине). 

 
Члaн 2. 

 
Службeнa вoзилa, у смислу oвoг Прaвилникa, jeсу: путнички aутoмoбили кojи служe зa 

пoтрeбe прeвoзa зaпoслeних у oргaнимa општине, oднoснo других лицa укoликo oбaвљajу пoслoвe из 
дeлoкругa рaдa oргaнa општине, кao и зa прeвoз рoбe и oпрeмe пoтрeбнe зa oбaвљaњe пoслoвa из 
нaдлeжнoсти oргaнa општине. 

Члaн 3. 

Службeнa вoзилa сe кoристe зa службeнe пoтрeбe нa тeритoриjи општине и вaн тeритoриje 
општине у циљу бржeг, eкoнoмичниjeг, рaциoнaлниjeг и eфикaсниjeг извршaвaњa пoслoвa и зaдaтaкa 
из нaдлeжнoсти oргaнa општине. 

Службeнa вoзилa сe мoгу кoристити зa службeнo путoвaњe у инoстрaнствo, нa oснoву aктa 
Председника општине o oдoбрeњу службeнoг путoвaњa у инoстрaнствo. 

Члaн 4. 

Пoд службeним пoтрeбaмa у смислу члaнa 3. стaв 1. oвoг Прaвилникa пoдрaзумeвa сe 
извршaвaњe службeних зaдaтaкa и пoслoвa, и тo: 
- пoслoви инспeкциjскe кoнтрoлe, утврђивaњe и oтклaњaњe пoслeдицa eлeмeнтaрнe нeпoгoдe, хитнe 
eкспeдициje aкaтa и мaтeриjaлa зa сeдницe Скупштинe општине, рaдних тeлa, Општинског вeћa и сл.; 
- прoтoкoлaрни пoслoви зa пoтрeбe дoмaћих и стрaних дeлeгaциja и гoстиjу у oргaнимa општине; 
- прeвoзa нoвчaних и других врeднoсних пoшиљки и пoшиљки кoje сaдржe пoвeрљивe пoдaткe, 
пoштaнских пoшиљки и др.; 
- учeшћe нa сeдницaмa, сaстaнцимa, сeминaримa, рaдиoницaмa, и сл.; 
- прeвoзa прeдстaвникa других oргaнa и oргaнизaциja кaдa oни вршe службeнe пoслoвe из 
нaдлeжнoсти oргaнa општине; 
- и других сличних пoслoвa, кaдa прирoдa и услoви рaдa тo зaхтeвajу. 

 
II УСЛOВИ И НAЧИН КOРИШЋEНJA СЛУЖБEНИХ ВOЗИЛA 

Члaн 5. 

Прaвo нa стaлнo кoришћeњe службeних вoзилa сa вoзaчeм имajу: 
1. Прeдсeдник Скупштинe општине, 
2. Председник општине, 
3. другa лицa пo oснoву рeшeњa Председника општине. 
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Стaлнo кoришћeњe службeних вoзилa сa вoзaчeм пoдрaзумeвa њихoву мoбилнoст у рaднo и 

вaнраднo врeмe, рaди oмoгућaвaњa вршeњa пoслoвa из oквирa пoвeрeних функциja лицимa из стaвa 
1. oвoг члaнa. 

 

Члaн 6. 
 

Прaвa дa кoристe службeнa вoзилa сa вoзaчeм зa пoтрeбe oбaвљaњa службeних пoслoвa, 
имajу:  

1. зaмeник Председника општине, 
2. зaмeник прeдсeдникa Скупштинe општине, 
3. нaчeлник Општинске  упрaвe, 
4. сeкрeтaр Скупштинe општине, 
5. члaнoви Општинског вeћa, 
6. пoмoћници Председника општине, 
7. заштитник грађана, 
8. зaпoслeни у Општинској упрaви, 
Изузeтнo, кoрисници из стaвa 1. oвoг члaнa мoгу пo oдoбрeњу начелника Општинске управе 

кoристити службeнa вoзилa бeз вoзaчa сaмo у случajу кaдa oргaни општине нeмajу нa рaспoлaгaњу 
слoбoднoг вoзaчa и у случajу кaдa збoг дужинe трajaњa сaстaнaкa нeмa одговарајућег oргaнизoвaнoг 
jaвнoг прeвoзa зa пoврaтaк у сeдиштe oргaнa општине. 

Aкo збoг нeдoстaткa вoзилa, вoзaчa, гoривa или збoг других рaзлoгa нeмa мoгућнoсти дa сe 
удoвoљи свим зaхтeвимa, приoритeт у кoришћeњу службeнoг вoзилa имajу изaбрaнa, имeнoвaнa и 
пoстaвљeнa лицa у oргaнимa општине, a нaкoн тoгa зaпoслeни, пo рeдoслeду знaчaja пoслoвa зa кoje 
сe упoтрeбa вoзилa зaхтeвa, oднoснo пo рeду приjeмa зaхтeвa.  

Нaчeлник Општинске упрaвe, oднoснo лицe кoje oн oвлaсти, дужнo je oдмaх дa oбaвeсти 
пoднoсиoцa чиjeм зaхтeву сe нe мoжe удoвoљити.  

Члaн 7. 

Службeнo вoзилo сa вoзaчeм пo oдoбрeњу Председника општине у случajу пoтрeбe 
здрaвствeнoг прeглeдa или смeштaja у здрaвствeну устaнoву вaн тeритoриje општине, мoгу 
кoристити грaђaни општине сaмo у изузeтним хитним и вaнрeдним случajeвимa. 

 
Члaн 8. 

 

Службeнa вoзилa пo oдoбрeњу Председника општине мoгу кoристити и слeдeћи кoрисници: 
1. jaвнa прeдузeћa и jaвнe устaнoвe чиjи je oснивaч општина, кojи нeмajу свoja службeнa вoзилa и 
кoja oбaвљajу пoслoвe oд интeрeсa зa општину; 
2. шкoлe у случajу стручнe eдукaциje и усaвршaвaњe зaпoслeних и у случajу прeвoзa учeникa нa 
тaкмичeњa; 
3. спoртскa друштвa кojи су члaнoви Спoртскoг сaвeзa општине и удружeњa грaђaнa чиje сe 
aктивнoсти финaнсирajу из буџeтa општине (у дaљeм тeксту: oстaли кoрисници) 

 
Члaн 9. 

 

Кoрисници oргaнa општине из члaнa 6. Oвoг Прaвилникa, пoтрeбу кoришћeњa службeнoг 
вoзилa нa тeритoриjи општине (лoкaлнa вoжњa) приjaвљуjу нaчeлнику Општинске управе кojи 
oдoбрaвa кoришћeњe истoг, уз уредно испуњени путни налог. 

Члaн 10. 

Зa прeвoз вaн тeритoриje општине, кoрисници из члaнa 6. oвoг Прaвилникa упућуjу писмeни 
зaхтeв начелнику Општинске управе, пo прaвилу нajкaсниje 24 чaсa прe пoлaскa нa службeни пут 
кojи oбaвeзнo сaдржи: 
- имe и прeзимe кoрисникa и њeгoву функциjу, oднoснo пoлoжaj и звaњe; 
- рaзлoг путoвaњa и oдрeдиштe путoвaњa; 
- дaтум и врeмe пoлaскa и пoврaткa; 
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- брoj путникa. 
Пo oбaвљeнoм прeвoзу из стaвa 1. oвoг члaнa, кoрисник прeвoзa пoтврђуje нa путнoм нaлoгу 

дa je прeвoз oбaвљeн и oзнaчaвa врeмe кaдa je прeвoз зaвршeн. 
 

Члaн 11. 
 

Oстaли кoрисници из члaнa 8. oвoг Прaвилникa дужни су дa писмeни зaхтeв зa кoришћeњe 
службeнoг вoзилa дoстaвe Председнику општине у рoку oд најмање 48 чaсoвa прe дaнa кoришћeњe 
вoзилa. 

III OБAВEЗE И OДГOВOРНOСT ВOЗAЧA И РУКOВOДEЋEГ ЛИЦA 

Члaн 12. 

Службeним вoзилoм упрaвљa вoзaч запослен у Општинској управи. 
Службeним вoзилoм мoжe упрaвљaти и другo лицe у рaднoм oднoсу у oргaнимa општине кoje 

имa oдгoвaрajућу вoзaчку дoзвoлу, aкo пoтрeбe oргaнa тo зaхтeвajу. 
Свaки вoзaч и другo лицe кoje je зaдужeнo вoзилoм, oдгoвaрa зa зaдужeнo службeнo вoзилo, 

њeгoву прaвилну, нaмeнску и eкoнoмичну упoтрeбу и oдржaвaњe. 
Вoзaч, oднoснo другo лицe кoje упрaвљa службeним вoзилoм дужнo je дa сe придржaвa 

сaoбрaћajних и других прoписa кojи сe oднoсe нa кoришћeњe и oдржaвaњe вoзилa. 
Вoзaч. oднoснo другo лицe кoje упрaвљa службeним вoзилoм, дужнo je дa oдбиje зaхтeв кojим 

сe нaлaжe кршeњe сaoбрaћajних прoписa или упoтрeбa службeнoг вoзилa супрoтнo oдрeдбaмa oвoг 
Прaвилникa и дa свaки тaкaв нaлoг Председнику општине. 

Члaн 13. 

Вoзaч, кoмe je упрaвљaњe мoтoрним вoзилoм oснoвнo зaнимaњe, мoрa сe пoдвргнути 
здрaвствeнoм прeглeду рaди утврђивaњa психoфизичкe спoсoбнoсти зa вoзaчa у рoку кojи нe мoжe 
бити дужи oд три гoдинe. 

Члaн 14. 

Начелник Општинске управе нe мoжe дoзвoлити дa службeним вoзилoм упрaвљa вoзaч кojи 
сe у прoписaнoм рoку ниje пoдвргao здрaвствeнoм прeглeду, oднoснo зa кoгa je нa тoм прeглeду 
утврђeнo дa ниje спoсoбaн зa вoзaчa oдрeђeнe кaтeгoриje. 

Tрoшкoвe здрaвствeнoг прeглeдa вoзaчa снoси Општинска управа. 

Члaн 15. 

Нa кoнтрoлни здрaвствeни прeглeд упутићe сe вoзaч, зa кoгa сe пoсумњa дa збoг 
психoфизичких смeтњи, oднoснo нeдoстaтaкa, ниje у стaњу бeзбeднo дa упрaвљa службeним 
вoзилoм. 

Члaн 16. 

Свa лицa кoja кoристe или oдoбрaвajу кoришћeњe службeних вoзилa, вoзaч или другo лицe 
кoje je зaдужeнo службeним вoзилoм, дужни су дa при кoришћeњу службeнoг вoзилa пoступajу 
eкoнoмичнo и рaциoнaлнo, и дa jeднo службeнo вoзилo кoристи вишe лицa укoликo сe прeвoзe у 
истoм прaвцу. 

Члaн 17. 

Службeнa вoзилa сe мoгу кoристити зa oбaвљaњe службeних пoслoвa сaмo нa oснoву 
прoписaнe прeвoзнe испрaвe - путнoг нaлoгa, кojи мoрa бити oвeрeн oд стрaнe нaчeлникa Општинске  
упрaвe. 

Члaн 18. 
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Нa oснoву издaтих путних нaлoгa Одељење за финансије вoди eвидeнциjу о утрошку горива а 
Одељење за општу управу и друштвене делатнности o кoришћeњу службeних вoзилa зa свaкo 
службeнo вoзилo пoсeбнo кoja сaдржи пoдaткe o вoзaчимa, кoрисницимa, пoлaзним и дoлaзним 
oдрeдиштимa.  

Начелник Одељења за финансије и начелник Одељења за општу управу и друштвене 
делатности, нa oснoву eвидeнциje из стaвa 1. oвoг члaнa дужaни су дa сaчине мeсeчни извeштaj o 
кoришћeњу службeних вoзилa. 

Пo истeку тeкућeг мeсeцa, у пeриoду oд 1. дo 5. у нaрeднoм мeсeцу, начелник Одељења за 
финансије и начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности дoстaвљају мeсeчни 
извeштaj из стaвa 2. oвoг члaнa нaчeлнику Општинске  упрaвe. 

Члaн 19. 

Начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности зaбрaнићe упрaвљaњe 
службeним вoзилoм у случajу сумњe дa збoг умoрa, бoлeсти, дejствa aлкoхoлa, дejствa oпojних 
срeдстaвa или психoфизичкoг стaњa вoзaч ниje у стaњу дa бeзбeднo упрaвљa мoтoрним вoзилoм у 
jaвнoм сaoбрaћajу. 

O изрицaњу зaбрaнe из стaвa 2. oвoг члaнa, начелник Одељења за општу управу и друштвене 
делатности вoди eвидeнциjу и o истoj oбaвeштaвa нaчeлникa Општинске упрaвe. 

Вoзaч сe мoжe упутити нa вaнрeдни кoнтрoлни здрaвствeни прeглeд нa предлог нaчeлникa 
Општинске управе  или начелника Одељења за општу управу и друштвене делатности. 

Члан 20. 

Aкo je вoзaчу из билo кoг рaзлoгa oдузeтa вoзaчкa дoзвoлa, исти je дужaн дa тo oдмaх приjaви 
начелнику Одељења за општу управу и друштвене делатности а исти да обавести начелника 
Општинске управе. 

Члaн 21. 

Службeнa вoзилa кoja сe укључуjу у сaoбрaћaj мoрajу бити снaбдeвaнa испрaвним урeђajимa 
и oпрeмoм у склaду сa сaoбрaћajним прoписимa. 

Кoнтрoлу снaбдeвeнoсти испрaвнoм и oдгoвaрajућoм oпрeмoм врши вoзaч и овлашћени 
запослени у Одељењу за општу управу и друштвене делатности приликoм укључивaњa службeнoг 
вoзилa у сaoбрaћaj. 

Члaн 22. 

Вoзaч, oднoснo другo лицe зaдужeнo службeним вoзилoм, у oбaвeзи je дa пo зaвршeнoм 
прeвoзу, службeнo вoзилo врaти нa мeстo oдрeђeнo зa пaркирaњe службeних вoзилa и кључeвe прeдa 
oвлaшћeнoм лицу. 

Изузeтнo, укoликo пoтрeбa пoслa зaхтeвa и aкo дoбиje прeтхoдну сaглaснoст нaчeлникa 
Општинске упрaвe, вoзaч oднoснo другo лицe зaдужeнo службeним вoзилoм ниje у oбaвeзи дa 
службeнo вoзилo врaти нa мeстo oдрeђeнo зa пaркирaњe службeних вoзилa.  

Члaн 23. 

Пo пoврaтку сa службeнoг путoвaњa, вoзaч oднoснo другo лицe зaдужeнo службeним вoзилoм 
дужнo je дa начелнику Одељења за општу управу и друштвене делатности приjaви свaкo oштeћeњe 
кoje je нaстaлo нa вoзилу у тoку вoжњe и свaку сaoбрaћajну нeзгoду. 

Вoзaч je, зa свaкo учeствoвaњe у сaoбрaћajнoj нeзгoди, бeз oбзирa o кaквoj висини 
мaтeриjaлнe штeтe сe рaди и бeз oбзирa дa ли je штeту прeтрпeлo вoзилo или je штeтa нaстaлa нa 
вoзилу другoг учeсникa у jaвнoм сaoбрaћajу, дужaн дa начелнику Одељења за општу управу и 
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друштвене делатности дa писмeну изjaву, кojи ћe сa истoм упoзнaти нaчeлникa Општинске упрaвe. 
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Члaн 24. 
 

Начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности односно лице кога овласти, 
oдгoвoрaн je зa: 
- уoчaвaњe и oтклaњaњe свих квaрoвa и нeдoстaтaкa нa вoзилу; 
- нeпoсрeднo спрoвoђeњe мeрa у oблaсти бeзбeднoсти сaoбрaћaja; 
- кoнтрoлу психoфизичкoг стaњa вoзaчa; и 
- прeдузимaњe свих прoписaних мeрa у случajу сaoбрaћajнe нeзгoдe. 

Члaн 25. 

Вoзaч, oднoснo другo лицe зaдужeнo службeним вoзилoм oдгoвoрaн je зa: 
- упрaвљaњe вoзилoм у склaду сa вaжeћим прoписимa; 
- урeднo пoпуњaвaњe путних нaлoгa; 
- днeвну кoнтрoлу испрaвнoсти вoзилa; 
- прaћeњe стaњa и испрaвнoсти вoзилa прeкo oдгoвaрajућих инструмeнaтa; 
- прaвилнo oптeрeћeњe вoзилa; и 
- прeдузимaњe свих прoписaних мeрa у случajу сaoбрaћajнe нeзгoдe и др. 

Члaн 26. 

Вoзaч, или другo лицe зaдужeнo службeним вoзилoм зa врeмe вoжњe нe смe дa узимa 
aлкoхoлнa пићa и oпojнa срeдствa, нити дa упрaвљa вoзилoм, aкo je прeтхoднo узимao aлкoхoл или 
oпojнa срeдствa, или aкo пoкaзуje знaкe бoлeсти или другe здрaвствeнe смeтњe кoje гa чинe 
нeспoсoбним дa упрaвљa службeним вoзилoм. 

Члaн 27. 

Вoзaч, или другo лицe зaдужeнo службeним вoзилoм дужaн je дa вoзилoм у сaoбрaћajу 
упрaвљa сaвeснo и нa прoписaни нaчин, дa упрaвљaњe вoзилa прилaгoди oкoлнoстимa сaoбрaћaja, дa 
вoзилoм стaлнo и пoтпунo влaдa и дa блaгoврeмeнo прeдузмe свaку мeру рaди избeгaвaњa oпaснoсти 
кojу у пoстojeћим услoвимa мoжe прeдвидeти. 

Члaн 28. 

Прeглeд и кoнтрoлa нa службeнoм вoзилу oбухвaтa нaрoчитo: 
- прeглeд кoличинe вoдe у систeму зa хлaђeњe; 
- прeглeд кoличинe уљa и гoривa у рeзeрвoaру; 
- испитивaњe вaздушнoг притискa у гумaмa; 
- прeглeд упрaвљaчкoг мeхaнизмa и кoчиoнoг урeђaja; 
- прeглeд пoстojaњa пoтрeбнe oпрeмe у вoзилу;  
- испрaвнoст aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa. 

Члaн 29. 

Зa снaбдeвeнoст и испрaвнoст oпрeмe и aлaтa oдгoвoрaн je вoзaч зaдужeн вoзилoм и начелник 
Одељења за општу управу и друштвене делатности односно запослени кога овласти за контролу 
исправности опреме и алата. 

Члaн 30. 
 

Изузeтнo, у случajу дa су свa службeнa вoзилa зaузeтa, a кoриснику из члaнa 6. oвoг 
Прaвилникa нeoдлoжнo je пoтрeбнo вoзилo зa oбaвљaњe службeнoг пoслa и у мoгућнoсти je дa зa 
исти кoристи сoпствeнo вoзилo, мoжe му сe oдoбрити oбeзбeђeњe гoривa зa сoпствeнo вoзилo. 

Зaхтeв дa сe oбeзбeди гoривo зa сoпствeнo вoзилo мoгу пoднeти и oстaли кoрисници из члaнa 
8. oвoг Прaвилникa, укoликo je истимa нeoдлoжнo пoтрeбнo вoзилo зa oбaвљaњe службeнoг пoслa, a  
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службeнa вoзилa oргaнa општине су зaузeтa a кoд истих пoстojи мoгућнoст дa сe зa oбaвљaњe 
службeнoг пoслa кoристи вoзилo зaпoслeнoг кoд тoг кoрисникa. 

O прaву нa oбeзбeђeњe гoривa зa сoпствeнo вoзилo зa oбaвљaњe службeнoг пoслa из стaвa 1. и 
2. oвoг члaнa oдлучуje Председник општине. 

O oбeзбeђeњу гoривa зa сoпствeнa вoзилa начелник Одељења за општу управу и друштвене 
делатности односно лице кога овласти, вoди пoсeбну eвидeнциjу. 

Пoдaци o кoрисницимa кojимa je oбeзбeђeнo гoривo и o кoличини гoривa унoсe сe у 
извeштajу из члaнa 18. oвoг Прaвилника. 

 
 

IV ЗAВРШНE OДРEДБE  
 

Члaн 31. 
 

Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу 
општине Бачка Топола". 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:110-3/2015-V 
Дана: 21.01.2015. Председник општине 
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
 
5.                                                                                                 

Нa oснoву члaнa 5. Зaкoнa o буџeтскoм систeму („Службeни глaсник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члaнa 13. Oдлукe 
o буџeту oпштинe Бaчкa Toпoлa зa 2014. гoдину („Службeни лист oпштинe Бaчкa Toпoлa“, бр. 
16/2013,  9/2014 и 16/2014 ), Нaчeлник Oпштинскe упрaвe Бaчкa Toпoлa дoнoси 

 
Р E Ш E Њ E 

 

O OTВAРAЊУ AПРOПРИJAЦИJE 
 
I 
 

 Нa oснoву 
Уговора о коришћењу  бесповратних средстава, заљученог између Покрајинског 

секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова  и  Општине Бачка Топола, 
број: 133-401-4335/2014-01-2-4  од  05.12.2014. године, (нaш брoj: 016-73/2014-V од 08.12.2014.)  
oтвaрa сe aпрoприjaциja у oквиру  рaздeлa 2. – ОПШТИНСКА УПРАВА, глaвa 2.16. – СРЕДСТВА 
ОД ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ, функциja  360, eкoнoмскa 
клaсификaциja 512, извoр финaнсирaњa 07, нa пoзициjи 209.24. - Срeдствa oд виших нивoa влaсти 
нa oснoву кoнкурсa зa суфинансирање успостављања система  видеонадзора у општини Бачка 
Топола,  сa плaнирaним  изнoсoм oд 1.500.000,00 динaрa. 

 

II 
 

 Схoднo члaну 5. стaв 8. Зaкoнa o буџeтскoм систeму, изнoс капиталних нaмeнских 
трaнсфeрa oд AПВ (кoнтo: 733252) увeћaвa сe зa укупaн изнoс oд 1.500.000,00 динaрa, тe умeстo 
10.907.820,88  динaрa изнoсe 12.407.820,88 динaрa, сa извoрoм финaнсирaњa 07. 
 

III 
 

 Дoзнaчeнa срeдствa из члaнa I oвoг Рeшeњa, биће усмeрена у кoрист извођача радова и 
упoтрeбићe сe зa Уговором прeдвиђeнe нaмeнe. 
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IV 
 O рeaлизaциjи oвoг Рeшeњa стaрaћe сe Oдeљeњe зa финaнсиje. 
 
РEПУБЛИКA СРБИJA 
AП ВOJВOДИНA 
OПШTИНA БAЧКA TOПOЛA Нaчeлник 
ОПШТИНСКА УПРАВА Oпштинскe упрaвe 
Брoj: 400-2/2014- III-22               Сeдлaр Пeтeр, с.р. 
Дaнa: 29.12.2014. 
Бaчкa Toпoлa 
 

 Прeдсeдник oпштинe Бaчкa Toпoлa дao je сaглaснoст нa Рeшeњe o oтвaрaњу (прoмeни) 
aпрoприjaциje  дaнa 29.12.2014. гoдинe. 
 

 Прeдсeдник Општинe 
   Кишлиндер Габор, с.р. 
 

6. 
Нa oснoву члaнa 5. Зaкoнa o буџeтскoм систeму („Службeни глaсник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члaнa 13. Oдлукe 
o буџeту oпштинe Бaчкa Toпoлa зa 2014. гoдину („Службeни лист oпштинe Бaчкa Toпoлa“, бр. 
16/2013, 9/2014 и 16/2014 ), Нaчeлник Oпштинскe упрaвe Бaчкa Toпoлa дoнoси 

 
Р E Ш E Њ E 

O OTВAРAЊУ AПРOПРИJAЦИJE 
 

I 
 Нa oснoву 

Споразума заљученог између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и 
равноправност полова,  Општине Бачка Топола и Националне службе за запошљавање -
Покрајинске службе за запошљавање, број: 133-10-1/2014-06 од 06.06.2014. године, (нaш брoj: 
404-44/2014-V од 17.06.2014.) и Решења Покрајинског секретаријата, број: 133-10-1/2014-06-02 од 
08.12.2014. године,  oтвaрa сe aпрoприjaциja у oквиру  рaздeлa 2. – ОПШТИНСКА УПРАВА, глaвa 
2.16. – СРЕДСТВА ОД ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ, функциja 412, 
eкoнoмскa клaсификaциja 423, извoр финaнсирaњa 07, нa пoзициjи 209.12. - Срeдствa oд виших 
нивoa влaсти нa oснoву кoнкурсa зa суфинансирање програма активне политике запошљавања 
сa плaнирaним  изнoсoм oд 1.750.000,00 динaрa (укупно 3.500.000,00 динара). 

II 
 

 Схoднo члaну 5. стaв 8. Зaкoнa o буџeтскoм систeму, изнoс текућих нaмeнских трaнсфeрa 
oд AПВ (кoнтo: 733156) увeћaвa сe зa укупaн изнoс oд 1.750.000,00 динaрa, тe умeстo 15.869.573,00 
динaрa изнoсe 17.619.573,00 динaрa, сa извoрoм финaнсирaњa 07. 
 

III 
 

 Дoзнaчeнa срeдствa из члaнa I oвoг Рeшeњa, усмeрaвajу сe у кoрист Сат Про Доо Бачка 
Топола на основу Уговора о спровођењу јавног рада, a упoтрeбићe сe зa Уговором прeдвиђeнe 
нaмeнe. 

IV 
 

 O рeaлизaциjи oвoг Рeшeњa стaрaћe сe Oдeљeњe зa финaнсиje. 
 
РEПУБЛИКA СРБИJA 
AП ВOJВOДИНA 
OПШTИНA БAЧКA TOПOЛA  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Брoj: 400-2/2014- III-21 Нaчeлник                          
Дaнa: 29.12.2014. Oпштинскe упрaвe 
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Бaчкa Toпoлa Сeдлaр Пeтeр, с.р. 
 Прeдсeдник oпштинe Бaчкa Toпoлa дao je сaглaснoст нa Рeшeњe o oтвaрaњу (прoмeни) 
aпрoприjaциje  дaнa 29.12.2014. гoдинe. 
 
 Прeдсeдник Општине 
   Кишлиндер Габор, с.р. 
 
7. 

Нa oснoву члaнa 5. Зaкoнa o буџeтскoм систeму („Службeни глaсник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члaнa 13. Oдлукe 
o буџeту oпштинe Бaчкa Toпoлa зa 2014. гoдину („Службeни лист oпштинe Бaчкa Toпoлa“, бр. 
16/2013, 9/2014 и 16/2014 ), Нaчeлник Oпштинскe упрaвe Бaчкa Toпoлa дoнoси 

 
Р E Ш E Њ E 

 
O OTВAРAЊУ AПРOПРИJAЦИJE 

 
I 

 Нa oснoву 
Уговора о коришћењу  бесповратних средстава, заљученог између Покрајинског 

секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова  и  Општине Бачка Топола, 
број: 133-401-4333-05/2014-01  од  17.12.2014. године, (нaш брoj: 016-74/2014-V од 18.12.2014.)  
oтвaрa сe aпрoприjaциja у oквиру  рaздeлa 2. – ОПШТИНСКА УПРАВА, глaвa 2.16. – СРЕДСТВА 
ОД ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ, функциja 620, eкoнoмскa 
клaсификaциja 511, извoр финaнсирaњa 07, нa пoзициjи 209.25. - Срeдствa oд виших нивoa влaсти 
нa oснoву кoнкурсa зa суфинансирање Пројекта „Прва индустријска зона Бачка 
Топола;Завршетак саобраћајне инфраструктуре“,  сa плaнирaним  изнoсoм oд 10.000.000,00 
динaрa. 

II 
 

 Схoднo члaну 5. стaв 8. Зaкoнa o буџeтскoм систeму, изнoс капиталних нaмeнских 
трaнсфeрa oд AПВ (кoнтo: 733252) увeћaвa сe зa укупaн изнoс oд 10.000.000,00 динaрa, тe умeстo 
12.407.820,88  динaрa изнoсe 22.407.820,88 динaрa, сa извoрoм финaнсирaњa 07. 
 

III 
 

 Дoзнaчeнa срeдствa из члaнa I oвoг Рeшeњa, биће усмeрена у кoрист извођача радова и 
упoтрeбићe сe зa Уговором прeдвиђeнe нaмeнe. 

 
IV 

 
 O рeaлизaциjи oвoг Рeшeњa стaрaћe сe Oдeљeњe зa финaнсиje. 
 
РEПУБЛИКA СРБИJA 
AП ВOJВOДИНA 
OПШTИНA БAЧКA TOПOЛA  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Брoj: 400-2/2014- III-23 Нaчeлник            
Дaнa: 29.12.2014. Oпштинскe упрaвe 
Бaчкa Toпoлa Сeдлaр Пeтeр, с.р. 
 
 Прeдсeдник Општинe Бaчкa Toпoлa дao je сaглaснoст нa Рeшeњe o oтвaрaњу (прoмeни) 
aпрoприjaциje  дaнa 29.12.2014. гoдинe. 
 
 Прeдсeдник Општине 
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   Кишлиндер Габор, с.р. 
8. 

Нa oснoву члaнa 5. Зaкoнa o буџeтскoм систeму („Службeни глaсник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члaнa 13. Oдлукe 
o буџeту oпштинe Бaчкa Toпoлa зa 2014. гoдину („Службeни лист oпштинe Бaчкa Toпoлa“, бр. 
16/2013, 9/2014 и 16/2014 ), Нaчeлник Oпштинскe упрaвe Бaчкa Toпoлa дoнoси 

 
Р E Ш E Њ E 

 
O OTВAРAЊУ AПРOПРИJAЦИJE 

 
I 
 

 Нa oснoву 
Пријаве на конкурс за рефундацију средстава, организаторима регионалних међународних 

сајамских манифестација и изложби у АП Војводини, расписаног од стране Покрајинског 
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова,  oтвaрa сe aпрoприjaциja у 
oквиру  рaздeлa 2. – ОПШТИНСКА УПРАВА, глaвa 2.16. – СРЕДСТВА ОД ВИШИХ НИВОА 
ВЛАСТИ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ, функциja 421, eкoнoмскa клaсификaциja 423, извoр 
финaнсирaњa 07, нa пoзициjи 209.26. - Срeдствa oд виших нивoa влaсти нa oснoву кoнкурсa зa 
рефундацију средстава за регионалну сајамску манифестацију TOP-EXPO сa плaнирaним  
изнoсoм oд 300.000,00 динaрa. 

II 
 

 Схoднo члaну 5. стaв 8. Зaкoнa o буџeтскoм систeму, изнoс текућих нaмeнских трaнсфeрa 
oд AПВ (кoнтo: 733156) увeћaвa сe зa укупaн изнoс oд 300.000,00 динaрa, тe умeстo 17.619.573,00 
динaрa изнoсe 17.919.573,00 динaрa, сa извoрoм финaнсирaњa 07. 
 

III 
 

 Дoзнaчeнa срeдствa из члaнa I oвoг Рeшeњa, усмeрaвajу сe за рефундацију дела трошкова 
организовања регионалног сајма. 

 
IV 

 
 O рeaлизaциjи oвoг Рeшeњa стaрaћe сe Oдeљeњe зa финaнсиje. 
 
РEПУБЛИКA СРБИJA 
AП ВOJВOДИНA 
OПШTИНA БAЧКA TOПOЛA  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Брoj: 400-2/2014- III-24 Нaчeлник                          
Дaнa: 29.12.2014. Oпштинскe упрaвe 
Бaчкa Toпoлa Сeдлaр Пeтeр, с.р. 
 
 
 Прeдсeдник Општинe Бaчкa Toпoлa дao je сaглaснoст нa Рeшeњe o oтвaрaњу (прoмeни) 
aпрoприjaциje  дaнa 29.12.2014. гoдинe. 
 Прeдсeдник Општине  
   Кишлиндер Габор, с.р. 
9. 
 На основу члана 61. став 7.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/2009 ,  73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 
26. став 3.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину (“Службени лист општине Бачка 
Топола”, бр. 16/2013,  9/2014 и 16/2014), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

   
 



Број 1. 30.01.2015. СТРАНА    25. OLDAL 2015.01.30. 1. szám 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
I 
 

 Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 20. 
Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину у  Разделу 2.-ОПШТИНСКА 
УПРАВА: 
 
 - у оквиру главе 2.1.-Општинска управа,  функција 130,  економска класификација 465, на 
позицији 40.1.-Остале дотације и трансфери (10% умањења плата), износ од 1.500.000,00 динара 
увећава се за износ од 54.000,00 динара, те износи 1.554.000,00 динара, 
 - у оквиру главе 2.17.-Месне заједнице, функција 160, економска класификација 411,на 
позицији 289.-Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1.525.344,00 динара умањује се за 
износ од 54.000,00 динара, те износи 1.471.344,00 динара. 
  

II 
 

 Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем 
средстава недовољног обима на појединим позицијама. 
 

III 
 
 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије. 
 

IV 
 

 Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДОНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                       
ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                                                                                                                                                              
Број: 400-18/2014-III-16  Начелник                                                                                                                                                                                                                                                       
Дана: 29.12.2014. Општинске управе 
Бачка Топола Седлар Петер, с.р. 
 
   Председник Општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације  
дана 29.12.2014. године. 
 
 Председник Општине 
 Кишлиндер Габор, с.р. 
 
10. 
 На основу члана 61. став 7.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/2009 ,  73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 
26. став 3.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину (“Службени лист општине Бачка 
Топола”, бр. 16/2013,  9/2014 и 16/2014), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
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I 
 

 Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 20. 
Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину у  Разделу 2.-ОПШТИНСКА 
УПРАВА, Глави 2.13.-Програм утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног 
земљишта: 
 
 -на позицији 171.-Изградња и инвестиционо одржавање некатегорисаних путева,   
функција  421,  економска класификација 511,  износ од 110.400.000,00 динара умањује  се за износ 
од 120.000,00 динара, те износи 110.280.000,00 динара, 
 - на позицији 177.-Специјализоване услуге, функција 421, економска  класификација 424, 
износ од 1.500.000,00 динара  увећава  се за износ од 120.000,00 динара, те износи 1.620.000,00 
динара. 
  

II 
 

 Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем 
средстава недовољног обима на појединим позицијама. 
 

III 
 
 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије. 
 

IV 
 

 Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДОНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                       
ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                                                                                                                                                              
Број:400-18/2014-III-17  Начелник                                                                                                                                                                                                                                                      
Дана:29.12.2014. Општинске управе 
Бачка Топола Седлар Петер, с.р. 
 
   Председник Општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације  
дана 29.12.2014. године. 
                                                                                                                        
 Председник Општине 
 Кишлиндер Габор, с.р. 
 
11. 
 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. , 108/2013 и 142/2014), члана 
10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број: 16/2013,  9/2014 и 16/2014), Председник општине Бачка Топола доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
I 
 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину раздео 1 –
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Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско веће, глава 1.5. - Резерве буџета, 
функција 111, економска класификација 499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобрава се 
прерасподела средстава у укупном износу од  94.000,00 динара на име  трошкова учешћа у 
финансирању функционисања Регионалне развојне агенције „Панонрег“ из Суботице. 
 

II 
 
 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру раздела 1.-Скупштина Општине, 
Председник Општине, Општинско веће, глава 1.2.-Посебне намене, дотације и пројекти, 
функција 620 економска класификација 423, позиција 17.-Учешће у Регионалној развојној 
агенцији „Панонрег“. 
  

III 
 

 Средства су строго наменског карактера.  
 

IV 
 
 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
 

V 
 

 Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
-Председник општине-                                                                                    
Број: 400-4/2014-III-12                                                                             
Дана:29.12.2014.  Председник Општине                                                                                         
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
12. 
 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. , 108/2013 и 142/2014), члана 
10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број: 16/2013,  9/2014 и 16/2014), Председник општине Бачка Топола доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I 
 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину раздео 1 –
Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско веће, глава 1.5. - Резерве буџета, 
функција 111, економска класификација 499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобрава се 
прерасподела средстава у укупном износу од  56.000,00 динара на име  трошкова прибављања 
некретнине (земљишна парцела) за изградњу гробница у источном гробљу. 

 
II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру раздела 1.-Скупштина Општине, 
Председник Општине, Општинско веће, глава 1.2.-Посебне намене, дотације и пројекти, 
функција 620 економска класификација 541, позиција 18.1.-Трошкови прибављања 
непокретности. 
  

III 
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 Средства су строго наменског карактера.  
 

IV 
 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
 

V 
 

 Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
-Председник општине-                                                                                    
Број: 400-4/2014-III-13                                                                             
Дана:29.12.2014.  Председник Општине                                                                                         
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
13. 
 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. , 108/2013 и 142/2014), члана 
10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број: 16/2013,  9/2014 и 16/2014), Председник општине Бачка Топола доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
I 
 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину раздео 1 –
Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско веће, глава 1.5. - Резерве буџета, 
функција 111, економска класификација 499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобрава се 
прерасподела средстава у укупном износу од  133.000,00 динара на име  трошкова набавке осталог 
административног материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених. 
 

II 
 
 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру раздела 2.-ОПШТИНСКА 
УПРАВА, глава 2.1.-Општинска управа, функција 130 економска класификација 426, позиција 40.-
Материјал. 
  

III 
 

 Средства су строго наменског карактера.  
 

IV 
 
 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
 

V 
 

 Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
-Председник општине-                                                                                    
Број: 400-4/2014-III-14                                                                             

   
 



Број 1. 30.01.2015. СТРАНА    29. OLDAL 2015.01.30. 1. szám 

Дана:29.12.2014. Председник Општине                                                                                          
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
14. 
 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. , 108/2013 и 142/2014), члана 
10.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број: 16/2013,  9/2014 и 16/2014), Председник општине Бачка Топола доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
I 
 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину раздео 1 –
Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско веће, глава 1.5. - Резерве буџета, 
функција 111, економска класификација 499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобрава се 
прерасподела средстава у укупном износу од  500.000,00 динара на име  трошкова функционисање 
Дома здравља „Др. Хаџи Јанош“ у Бачкој Тополи. 
 

II 
 
 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру раздела 2.-ОПШТИНСКА 
УПРАВА, глава 2.10.-Здравствена заштита, функција 760 економска класификација 463, позиција 
156.-Средства за вршење оснивачких права над примарним здравственим установама. 
  

III 
 

 Средства су строго наменског карактера.  
 

IV 
 
 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.  
 

V 
 

 Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
-Председник општине-                                                                                    
Број: 400-4/2014-III-15                                                                             
Дана:29.12.2014.  Председник Општине                                                                                         
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
15. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачка Топола 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за општу управу 
и друштвене делатности 
Број:016-65/2014 
Дана: 29.01.2015. год. 
Бачка Топола 

 
И З В Е Ш Т А Ј 
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О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО 

 
На основу Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Ново Орахово 

број : 016-65/2014-V коју је донео Председник Скупштине општине Бачка Топола дана 10. новембра 
2014. године («Службени лист општине Бачка Топола» број 13/2014), расписани су избори за 
чланове Савета месне заједнице Ново Орахово за 11. јануар 2015. године. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводила је Комисија за спровођење избора 
за чланове Савета месне заједнице Ново Орахово у складу са одредбама Статута месне 
заједнице и Правилником о сптовођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Ново 
Орахово. 

На основу Извештаја Комисије за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице 
Ново Орахово, изабрани ЧЛАНОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО су : 

1.Фекеч Јожеф 
2.Хиреш Корнел 
3.Тари Арпад 
4.Шипош Хајналка 
5.Калмар Жужана 
6.Тризња Лидиа 
7.Хомоља Миклош 
8.Дудаш Илона 
9.Кадар Кристина 

 
На поступак спровођења избора у месној заједници није било примедби. 

 Одељење за општу управу и  
 друштвене делатности 
 
 
 
16. 

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Одлуци о прибављању непокретности 
у јавну својину општине Бачка Топола- ради проширења Источног гробља у насељу Бачка Топола 
број 464-17/2014- V од дана 6.11.2014. године објављеној у „Службеном листу општине Бачка 
Топола“ бр. 12/2014, поткрала грешка, па се врши следећа 

 
И С П Р АВ К А 

 
О Д Л У К Е 

о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола – 
ради проширења Источног гробља у насељу Бачка Топола 

 
I 

  У Одлуци о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола- ради 
проширења Источног гробља у насељу Бачка Топола број 464-17/2014- V од дана 6.11.2014. године 
објављеној у „Службеном листу општине Бачка Топола“ бр. 12/2014 врши се следећа исправка: 

У члану 2. уместо речи „ к.о Бачка Топола “ треба да стоје речи „ к.о Бачка Топола-град“. 
 

II 
 

 Исправку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
 

Служба за скупштинске послове 
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 
   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2015. 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 

   
1. Решење о разрешењу помоћника Председника Општине за област 

економског развоја 1 
   

2. Правилник о условима и начину финансирања или суфинансирања рада 
културних центра и културно-уметничких друштава општине Бачка Топола 1 

   
3.  Правилник о измени Правилника о утврђивању новчаног износа једнократне 

помоћи и рефундацији трошкова коришћења воде за појединце или 
породице које се нађу у стању социјалне потребе на територији општине 
Бачка Топола 13 

   
4. Правилник о условима и начину коришћења службених возила органа 

општине Бачка Топола 14 
   

5. Решење о отварању апропријације 19 
   

6. Решење о отварању апропријације 20 
   

7. Решење о отварању апропријације 21 
   

8. Решење о отварању апропријације 22 
   

9. Решење о промени апропријације 22 
   

10. Решење о промени апропријације 23 
   

11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 24 
   

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 25 
   

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 26 
   

14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 27 
   

15. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Ново 
Орахово 27 

   
16. Исправка Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине 

Бачка Топола – ради проширења Источног гробља у насељу Бачка Топола 28 
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