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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-23/2021-V-3
Дана: 28.05.2021. године
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС
РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана
11. став 1. и 3., и члана 35. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка
Топола“ бр. 7-1/2017), као и на основу члана 68. став 1. тачка 10) Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5.1/2019), а у складу са чланом 12. став 9. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“ , бр. 7-1/2017) на основу
достављеног Извештаја и предлога решења донетог на седници Комисије за грађевинско земљиштe
одржаној дана 17.05.2021. године, по спроведеном поступку отварања понуда по Одлуци о
расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта
у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње број 464-23/2021-V од дана 16.04.2021.
године, Општинско веће дана 28. маја 2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта
Отуђује се (продаје) грађевинско земљиште у јавној својини, у 1/1 дела, Општине Бачка Топола, ул.
Маршала Тита бр. 30, уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар
непокретности Бачка Топола у лист непокретности број 6569 К.О. Бачка Топола - град парцела
број 6123/14, Новосадска, њива 2. (друге) класе, земљиште у грађевинском подручју, у
површини од 01ha- 33 a - 86 m2, након спроведеног поступка прикупљања понуда
купцу ДРАГОМИР КАНДИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ПРEВОЗНИЧКА РАДЊА КАНДИЋ
ПАНОНИЈА, ул. 7. Јула бр.2., Панонија, матични број: 62046856, ПИБ: 105643250, Шифра
делатности : 4939- остали превоз путника у копненом саобраћају, ради изградње модерног сервиса,
објекта за смештај аутобуса, перионице и других објеката неопходних за обављање делатности превоза, која
се има намеру проширити на делатност сервисирања, те би се градила пословни објекат-хала оквирних
димензија од 18*40m, у којој би се обављало сервисирање возила, канцеларијски послови и магацински
простор као и хала оквирних димензија 18*6m за технички преглед, а по потеби и други објекти, а што би
захтевало у наредном периоду и запошљавање нове радне снаге, те се планира повећање запослених са
садашњих

Купопродајна цена за отуђење грађевинског земљишта из става 1. овог решења износи 5.502.402,36
динара, који износ је купац дужан у целости да исплати у року од 15 дана од дана достављања
овог решења, на рачун Општине Бачка Топола број: 840-811151843-89 код РС Министарство
финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица – примања од продаје непокретности у корист
нивоа општина, модел 97, позив на број 62-206, с тим да депозит уплаћен на депозитни рачун у
поступку јавног оглашавања у износу од 550.240,24 динара представља део понуђене цене и по
доношењу овог решења се преноси на одговарајући рачун општине.
Трошкове пореза и овере Уговора о отуђењу грађевинског земљишта, пореза на пренос апсолутних
права, као и трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима
сноси купац.
Рок привођења земљишта намени не може бити дужи од три (3) године, односно једне (1) године
за помоћне објекте од дана потврђивања уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Купац се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања овог решења, а након
уплате целокупне цене, односно по позиву закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта са
Општином Бачка Топола.
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У случају да по позиву продавца, а након прибављања позитивног мишљења Општинског
правобраниоца, купац не закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта ово решење ће се
ставити ван снаге и купац изгубити право стицања власништва на грађевинском земљишту из става
1. овог решења.
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Образложење
Дана 16.04.2021. године објављена је Одлука о расписивању јавног огласа путем
прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка
Топола ради изградње, донетa од стране Општинског већа број 464-23/2021-V, („Сл. лист општине
Бачка Топола“, бр.8/2021).
Предмет отуђења је грађевинско земљиште у јавној својини, у 1/1 дела, Општине Бачка
Топола, ул. Маршала Тита бр. 30, уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар
непокретности Бачка Топола у лист непокретности број 6569 К.О. Бачка Топола – град, парцела
број 6123/14, Новосадска, њива 2. (друге) класе, земљиште у грађевинском подручју, у површини
од 01ha-33 a - 86 m2 .
Комисијa за грађевинско земљиште именована решењем Председника општине Бачка
Топола бр. 02-190/2017-V од 08.11.2017. године је дана 17.05.2021. године по наведеном јавном
огласу спровела поступак отварања понуда. Комисија је утврдила да је на јавни оглас путем
прикупљања понуда ради отуђења грађевинског земљиште у јавној својини једину благовремену и
потпуну понуду дана 13.05.2021. године доставио стицалац (купац) ДРАГОМИР КАНДИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК, ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА КАНДИЋ ПАНОНИЈА, ул. 7. Јула бр.2., Панонија,
матични број: 62046856, ПИБ: 105643250, Шифра делатности : 4939- остали превоз путника у
копненом саобраћају, који је понудио да плати за отуђење грађевинског земљишта укупни износ
од 5.502.402,36 динара.
Понуђач је понуди приложио: пријаву за учешће (подаци о понуђачу), фотокопију акта о
регистрацији, доказ о уплати депозита у износу од 550.240,24 динара од дана 22.04.2021. год.,
изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа од 20.04.2021. год. и доказ о измиреним
пореским обавезама.
Комисија је размотрила понуду купца, извршила увид у приложене исправе и нашла да су
испуњени услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини предвиђени чланом 99.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука
УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС
РС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и Одлуком о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.7-1/2017) према којим прописима се
грађевинско земљиште може отуђити прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним
условима. У складу са чланом 12. став 9. Одлуке о грађевинском земљишту Комисија је доставила
Општинском већу извештај о спроведеном поступку отварања понуда бр. 464-23/2021-V-2 од дана
17.05.2021. године, пратећу документацију и предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Сходно свему изнетом донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења незадовољна страна има право да покрене управни
спор у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања истог. Упрaвни спор покреће се тужбом
Управном суду.
Председник општине
Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 др. закон) и члана 68. став 1. тачка 14. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, број 5/2019) Општинско веће општине Бачка Топола, на 36. седници одржаној дана
28. маја 2021. године, донело је следеће
Р Е Ш Е Њ Е
I
Бојани Дозет Варга, дипломираном правнику из Бачке Тополе, престаје рад на положају
заменика начелника Општинске управе Бачка Топола закључно са 28. 05. 2021. године, због поднете
оставке.
II
Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола" и на сајту општине Бачка
Топола.
III
Решење доставити: именованој, Одељењу за финансије, у кадровску евиденцију и архиву.
Образложење
Одредбама члана 51. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др.
закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон) дефинисани су начини за престанак рада на
положају, док је чланом 53. став 1. истог Закона прописано да се престанак рада на положају
утврђује решењем које доноси орган надлежан за постављење службеника, у року од осам дана од
дана наступања разлога због којих је рад на положају престао.
Како је Бојана Дозет Варга дана 26. маја 2021. године поднела оставку на дужност заменика
начелника Општинске управе Бачка Топола, донето је Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења жалба није допуштена, али се може
покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-47/2021
Дана: 28.05.2021.
Бачка Топола

Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.
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На основу члана 68. став 1. тачка 19) Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 5/2019), Општинско веће општине Бачка Топола, на седници одржаној
дана 28. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
I
Образује се Комисија за израду нацртa Одлуке о утврђивању назива улица и других делова
насељених места на територији општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија), у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кишлиндер Габор, заменик Председника општине – за председника
Томик Нимрод, историчар – за члана
Кишкарољ Золтан, дипл. арх. – за члана;
Весна Прица Брковић, дипл. правник – за члана;
Видоје Јаковљевић, дипл грађ.инж. – за члана;
Саша Дудаш, дипл. правник – за члана;
Синиша Моравац, дипл.маст. правник – за члана;
Владо Крајиновић, дипл.инж. грађ., представник Јавног предузећа за грађевинско земљиште
– за члана.
II

Задатак Комисије је:
- да изради нацрт Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на
територији општине Бачка Топола у складу Елаборатом уличног система, достављеним од стране
Републичког геодетског Завода;
- да врши сарадњу и консултације са Републичким геодетским заводом у вези са
достављеним Елаборатом уличног система и
- да доставља Oпштинском већу општине Бачка Топола, писани извештај о предузетим
активностима, седмично до коначне израде нацрта акта.
III
Рок за израду Нацрта Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места
на територији општине Бачка Топола је 01. август 2021. године.
IV
За обављање задатака из тачке II овог решења, председник и чланови Комисије имају право
на накнаду на начин и у висини коју утврђује Председник општине својим актом.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-37/2021-V
Дана: 28.05.2021.
Бачка Топола

Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.
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На основу члана 9. ст. 1. тач. Закона о одбрани од града „Службени гласник РС“, бр.
54/2015), члана 20. ст. 1. тач. 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“. Бр. 129/2007,
83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 68. тачка 22. Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“,бр. 5/2019) и Протокола о сарадњи бр. 92-1/2019V од 28.01.2019. године закљученог између Републичког хидрометеоролошког завода и општине
Бачка Топола, Општинско веће општине Бачка Топола, дана 28. маја 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ДОДАТНО АНГАЖОВАЊЕ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА
РАДАРСКОГ ЦЕНТРА „БАЈША“ У 2021. ГОДИНИ
I
Стрелцима на подручју Радарског центра „Бајша“, који су ангажовани на противградним
станицама на територији општине Бачка Топола за сезону 2021. године, исплатиће се накнада за
додатно ангажовање у нето износу од 48.000,00 динара, по ангажованом стрелцу, са свим
припадајућим порезима и доприносима, у две једнаке рате, и то 50% по потписању уговора и 50%
након извршења посла.
II
Право на накнаду за додатно ангажовање из тачке 1. овог решења имају противградни
стрелци који су са РХМЗ Србије закључили уговор о ангажовању.
III
Исплата накнаде извршиће се из Буџета општине Бачка Топола – Раздео 5., Глава 5.1,
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој, Позиција 86.
IV
Са противградним стрелцима из члана овог решења закључиће се уговор о делу за додатно
ангажовање на пословима противградне заштите.
При закључењу уговора противградни стрелци су дужни да доставе копију уговора о
ангажовању из тачке 2. овог решења.
V
За спровођење овог решења задужује се Одељење за финансије Општинске управе Бачка
Топола.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-18/2021-V
Дана: 28.05.2021.
Бачка Топола

Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.

Број 13.

28.05.2021.
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108.
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, 142/2014, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 3182019, 72/2019 и 149/2020) и члана 26. став 3. Одлуке о буџету
општине Бачка Топола за 2021. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 33/2020 и
6/2021), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
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 2021. годину у Разделу 5.ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.5.-Месне заједнице, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска активност: 0602-0002, функционална класификација 620, извор
финансирања 01:
- на економској класификацији 414 укупан планирани износ од 180.000,00 динара увећава
се за за износ од 60.000,00 динара, те износи 240.000,00 динара (у Образложењу Одлуке: позиција
577 – Социјална давања запосленима планирани износ од 80.000,00 динара увећава се за 60.000,00
динара и износи 140.000,00 динара);
- на економској класификацији 426 укупан планирани износ од 9.244.315,00 динара умањује
се за износ од 60.000,00 динара, те износи 9.184.315,00 динара ( у Образложењу Одлуке: позиција
586 – Материјал – износ од 3.390.000,00 динара умањује се за 60.000,00 динара, те износи
3.330.000,00 динара).
II
Неопходност промене апропријација из тачке I овог Решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима на економској класификацији 414 за трошкове сахране (у МЗ Бачка
Топола).
III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије.

IV
Ово Решење се објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:400-20/2021-III-2
Дана:14.05.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације
дана 14.05.2021. године.
Председник
општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.

Број 13.

28.05.2021.
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109.
На основу члана 5. 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, 142/2014, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола
за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020 и 6/2021), Начелник
Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Уговора о додели новчаних средстава за суфинансирање изградње, санације и
реконструкције објеката фекалне канализације, закљученог између Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број: 104-4013276/2021-04 од 24.04.2021. године (наш број: 016-8/2021-V од 23.04.2021.), отвара се апропријација
у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Пројекат: 0401-5605 –„ Изградња канализационе мреже са пратећим садржајима у делу
насеља Стара Моравица – ул. Онгаи велђ и део улице Београдска“, функција 520, извор
финансирања 07, економска класификација 511 (позиција 100.1 - Зграде и грађевински објекти) са
планираним износом од 2.859.750,90 динара.
II
Сходночлану 5. став 8. Закона о буџетскомсистему, средства од Капиталних наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за износ
од 2.859.750.90 динара, те уместо 193.359.109,00 динара, износи 196.218.860,00 динара, са извором
финансирања 07.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање пројекта сходно
закљученом уговору.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-3/2021-III-6
Дана: 17.05.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 17.05.2021. године.
Председник Општине
Сатмари Адриан, с.р.

Број 13.

28.05.2021.
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110.
На основу члана 5. 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, 142/2014, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола
за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020 и 6/2021), Начелник
Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Уговора о додели средстава за суфинансирање израде плана развоја ЈЛС
закљученог између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу и Општине Бачка Топола, број: 141-401-1031/2021-01-21 од
16.04.2021. године и Решења Покрајинског Секретаријата, бр. 141-401-1031/2021-01-21/2 од
20.04.2021. године (наш број: 016-08/2021-V од 27.04.2021.), отвара се апропријација у оквиру
Раздела 5. ОПШТИНСКА УПРАВА-, Програм 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
Пројекат: 1501-4302 –„Израда плана развоја ЈЛС“, функција 412, извор финансирања 07,
економска класификација 423 (позиција 67.1 – Услуге по уговору) са планираним износом од
834.000,00 динара.
II
Сходно члану 5. став 8. Закона о буџетском систему, средства од Текућих наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733156) увећава се за
износ од 834.000.00 динара, те уместо 17.618.413,00 динара, износи 18.452.413,00 динара, са
извором финансирања 07.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање пројекта сходно
закљученом уговору.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-3/2021-III-7
Дана: 17.05.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 17.05.2021. године.
Председник Општине
Сатмари Адриан, с.р.

Број 13.

28.05.2021.
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111.
На основу члана 5. 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, 142/2014, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола
за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020 и 6/2021), Начелник
Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Уговора о додели средстава јединицама локалне самоуправе за суфинансирање
израде пројектно-техничке документације, закљученог између Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Општине Бачка Топола,
број: 141-401-1031/2021-01-23 од 23.04.2021. године (наш број: 016-18/2021-V од 23.04.2021.) и
Решења Покрајинског секретаријата бр. 141-401-1032/2021-01-23/2 од 27.04.2021. (наш број: 415/2021-III од 10.05.2021.), отвара се апропријација у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА
УПРАВА, Програм
-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
Пројекат: 1101-5119 –„Пројектно-техничка документација за изградњу дечјег игралишта са
тартан стазом, справама и и реквизитима за вежбање“, функција 620, извор финансирања 07,
економска класификација 511 (позиција 41.7 - Зграде и грађевински објекти) са планираним
износом од 305.000,00 динара.
II
Сходно члану 5. став 8. Закона о буџетском систему, средства од Капиталних наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за
износ од 305.000.00 динара, те уместо 196.218.860,00 динара, износи 196.523.860,00 динара, са
извором финансирања 07.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање пројекта сходно
закљученом уговору.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-3/2021-III-8
Дана: 17.05.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 17.05.2021. године.
Председник Општине
Сатмари Адриан, с.р.

Број 13.

28.05.2021.

СТРАНА 293. OLDAL

2021.05.28.

13. szám

112.
На основу члана 5. 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, 142/2014, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола
за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020 и 6/2021), Начелник
Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Уговора, закљученог између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
и Општине Бачка Топола, број: 116-401-3373/2021-03 од 23.04.2021. године (наш број:66-4/2021V од 28.04.2021.), отвара (повећава) се апропријација у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА
УПРАВА, Програм 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Пројекат: 1301-5143 –Оснаживање
канцеларије за младе, функција 810, извор финансирања 07, економска класификација 423,
(позиција 192.1 –Услуге по уговору), са планираним износом од 80.000,00 динара (укупан износ на
конту 423 износи 112.000,00 динара, и то: извор 15 = 32.000,00 динара и извор 07 = 80.000,00
динара),
II
Сходно члану 5. став 8. Закона о буџетском систему, средства од Текућих наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733156) увећава се за
износ од 80.000.00 динара, те уместо 18.452.413,00 динара, износи 18.532.413,00 динара, са извором
финансирања 07.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање пројеката
подршке основања и оснаживања рада канцеларија за младе.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-3/2021-III-9
Дана: 21.05.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 21.05.2021. године.
Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.

Број 13.

28.05.2021.
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113.
На основу члана 5. 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, 142/2014, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола
за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020 и 6/2021), Начелник
Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Уговора о сарадњи, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграцију
Републике Србије и Општине Бачка Топола, број: 9-9/166 од 17.05.2021. године (наш број: 1612/2021-II од 17.05.2021.) отвара (повећава) се апропријација у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, Програм 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска активност:0602-0001–Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130, извор финансирања 07, економска класификација 472, (позиција
205.-Накнаде за становање и живот породичних домаћинстава избеглица и расељених лица) са
планираним износом од 2.700.000,00 динара (бруто износ је 3.144.107,00 динара, и то: извор 01 =
400.000,00 динара, а извор 07 = 44.107,00 + 2.700.000,00 динара).

II
Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ текућих наменских трансфера,
у ужем смислу, од РС (конто:733154) увећава се за износ од 2.700.000,00 динара, те уместо
44.107,00 динара, износи 2.744.107,00 динара, са извором финансирања 07.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање трошкова за
побољшљње услова становања породица интерно расељених лица.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-3/2021-III-10
Дана: 24.05.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 24 .05.2021. године.
Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.
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На основу члана 5. 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, 142/2014, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола
за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020 и 6/2021), Начелник
Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Уговора о суфинансирању израде пројектно техничке документације,
закљученог између Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и
Општине Бачка Топола, број: 140-401-6666/2021-02 од 21.05.2021. године (наш број: 016-21/2021V од 21.05.2021.), отвара (повећава) се апропријација у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА
УПРАВА, Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Пројекат: 0401-5602 – Израда
пројектно-техничке документације и изградња канализационе мреже у Бачкој Тополи,
функција 520, извор финансирања 07, економска класификација 511 (позиција 99. - Зграде и
грађевински објекти) са планираним износом од 7.700.000,00 динара (бруто износ: 14.700.000,00
динара, и то: извор 01 = 7.000.000,00 динара, а извор 07 = 7.700.000,00 динара).
Сходно члану 5. став 8.

II
Закона о буџетском систему, средства од Капиталних

наменских трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252)
увећава се за износ од 7.700.000.00 динара, те уместо 196.523.860,00 динара, износи 204.223.860,00
динара, са извором финансирања 07.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање пројекта сходно
закљученом уговору.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-3/2021-III-11
Дана: 24.05.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 24.05.2021. године.
Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.
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Решење о отуђењу грађевинског земљишта

284

105.

Решење о престанку рада на положају заменика начелника Општинске
управе Бачка Топола

286

Решење о образовању Комисије за израду нацрта одлуке о утврђивању
назива улица и других делова насељених места на територији општине Бачка
Топола

287

Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима
Радарског центра „Бајша“ у 2021. години

288

108.

Решење о промени апропријације

289

109.

Решење о отварању апропријације

290

110.

Решење о отварању апропријације

291

111.

Решење о отварању апропријације

292

112.

Решење о отварању апропријације

293

113.

Решење о отварању апропријације

294

114.

Решење о отварању апропријације

295

106.

107.

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2021. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

