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115. 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за општу управу и  

друштвене делатности 

Број: 016-24/2021 

Дана: 18.06.2021. 

Бачка Топола 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

На основу Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Стара 

Моравица („Службени лист општине Бачка Топола“ број 30/2020 и 9/2021), коју је донео 

Председник Скупштине општине Бачка Топола број 013-79/2020-V од 24.11.2020. године и  број 

013-3/2021-V од 11.05.2021. године, расписан је избор за чланове Савета месне заједнице Стара 

Моравица у општини Бачка Топола за 13. јун 2021. године. 

Избор за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица, спроводила је Изборна комисија 

месне заједнице Стара Моравица у складу са одредбама Статута месне заједнице Стара Моравица и 

Правилника о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица. 

На основу Извештаја изборне комисије месне заједнице Стара Моравица, изабрани су следећи 

чланови Савета месне заједнице Стара Моравица: 

 

1. Пап Ласло 

2. Фазекаш Роберт 

3. Мајлат Бела 

4. Црнковић Габор 

5. Печенка Андраш 

6. Бањац Јасмина 

7. Мехеш Бела 

8. Зајац Атила 

9. Коша Золтан 

10. Фабрик Атила 

11. Месарош Богларка 

12. Фодор Золтан 

13. Лештар Антуновић Каролина 

14. Шимон Силвиа 

15. Форо Кристиан 

16. Давид Корнелиа 

17. Лаки Нимрод 

18. Блажик Тимеа 

 

На поступак спровођења избора у месној заједници није било примедби. 

На основу изложеног констатује се следеће : 

1. Избор за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица, расписао је Председник 

Скупштине општине Бачка Топола. 

2. Избори су спроведени и изабрани су чланови Савета месне заједнице Стара 

Моравица. 

3. Статутом месне заједнице Стара Моравица и Правилником о спровођењу избора за 

чланове Савета месне заједнице Стара Моравица, у складу са Статутом општине Бачка 

Топола и Одлуком о месним заједницама, прописан је поступак избора чланова Савета у 

месној заједници. 
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Избор чланова Савета  месних заједница спроводи ИЗБОРНА КОМИСИЈА месних 

заједница коју именује САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. 

 Изборна комисија је утврдила и објављује укупне резултате избора. 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

116. 

 На основу члана  100. став 4. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», 

бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 

95/2018-др.закон),  члана 68. Статута Општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола », бр. 5/2019) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину (''Службени 

лист општине Бачка Топола'',бр. 33/2020 и 6/2021), по прибављеној сагласности Министарства 

заштите животне средине број: 401-00-00753/21-02 од 24.05.2021. године, Општинско веће општине 

Бачка Топола, на 38. седници одржаној дана 16. јуна 2021. године,  донело је 

 

 

П Р О Г Р А М 

 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА  2021. ГОДИНУ 

 

I 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2021. године планирају у области заштите и унапређивање животне 

средине. 

За реализацију Програма Одлуком  о  буџету  општине Бачка Топола за 2021. годину 

планирана су  средства у укупном  износу од  27.107.000,00  динара према следећој структури: 

 

 

- Накнада за заштиту и унапређење животне средине                10.000.000,00 динара 

- Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја 

и одложеног отпада                                                                          300.000,00 динара 

            -     Остали приходи буџета Општине                                                16.807.000,00 динара. 

 

II 

 

а.) Део средстава из тачке 1 став 2. овог Програма у износу од 2.000.000,00 динара 

билансирана  у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.1. Општинска управа, Програм 6: 

Заштита животне средине, Пројекат: 0401-4602, функција 510, економска класификација 424, извор 

финансирања 01 (позиција 96). користиће се за: 

 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг). У 2021. години 

планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о 

заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима, а посебан приоритет се даје мерењу 

квалитета ваздуха и аероалергеног полена. 

У 2021. години планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и то: 

             - квалитета површинских вода и муља акумулационих  језера 

             - нивоа комуналне буке, 

             - квалитета земљишта. 

За реализацију наведених контрола и праћења потписаће се уговори са овлашћеним, 

стручним и научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 
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б.) Део средстава из тачке 1 став 2. овог Програма у износу од  21.107.000,00 динара 

билансираних у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.1. Општинска управа, Програм 6: 

Заштита животне средине,  Пројекат:0401-4601, функција 510, економске класификације 424 и 481, 

извор финансирања 01 (позиције од 91 до 101) користиће се за: 
 

2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији  општине Бачка 

Топола у износу од 2.000.000,00 динара. 

Средства ће се користити за заштиту,  развој и унапређење заштићених природних добара на 

територији општине Бачка Топола на начин који ће омогућити њихово очување и то: 

- суфинансирање мера из Програма управљања Парка природе „Бачкотополска долина“, , 

Бачка Топола као и суфинансирање других активности на обухвату заштићеног природног добра 

Парка природе и 

- суфинансирање заштићених реткости. 

У 2021. години планирају се мере у циљу заштите природних добара које ће се финансирати 

у складу са финансијским могућностима уз контролу и надзор истих; 
 

3. Подстицајне, превентивне и санационе програме, пројекте и активности у износу од  

600.000,00 динара. 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе 

на: 

- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на    територији 

Општине Бачка Топола, 

- спречавање ширења коровских биљака у урбаном делу општине Бачка  Топола (амброзије), 

- израду катастра загађивача на подручју општине Бачка Топола, 

- израда катастра зелених површина, 

- програме и пројекте из области животне средине - домаћи и међународни конкурси, 

- активности на изради плана о заштити од удеса, 

- подстицање коришћења обновљивих извора енергије и 

- друге подстицајне, превентивне и санационе програме  и пројекте  за чијом се 

реализацијом укаже потреба. 

За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и 

научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 

Ови програми и пројекти биће реализовани и  у складу са решењима и обавезама  

проистеклим  према невладиним организацијама; 
 

4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, као и 

информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од  250.000,00 

динара. 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, служба  Општинске управе  Бачка Топола  надлежна за послове заштите животне средине 

ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати на предавањима, 

семинарима, трибинама, скуповима из области заштите и унапређења животне средине и 

обележавању значајних датума и догађаја као што су: 

 

- Дан планете Земље, 

- Светски дан заштите животне средине, 

- сајмови екологије, 

- као и други значајни датуми и догађаји. 

 

Планира се суфинансирање пројеката - програма невладиних организација. 

Из ових средстава суфинансираће се образовне и друге активности које доприносе јачању 

свести о потреби заштите и унапређењу животне средине као и информисање и објављивање 

података о стању и квалитету животне средине. 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 

животне средине, наставиће се иновирање Интернет страница Општинске управе. Истовремено ће 

се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем израде публикација и другог 

штампаног материјала. 
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III 

 

 Преглед програмских активности и пројеката са детаљним описом, циљевима и потребним 

финансијским средствима, дат је у табели (Образац 1), која се налази у прилогу овог програма и 

чини његов саставни део, а садржи податке према Правилнику о обрасцу програма коришћења 

средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима 

њиховог достављања („Сл. гласник РС“, бр. 80/2019).  

 

IV 

 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине бр. 

135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 

95/2018-др. закон). 

 

V 

 

             У случају да се приходи не остваре у планираном износу, расходи ће се остваривати по 

приоритетима које  утврди Председник општине Бачка Топола и то: обавезе утврђене законом  и 

раније преузете уговорене обавезе. 

 

VI 

 

Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката врши Oдељење за финансије  у сарадњи са Одељењeм за 

просторно планирање, урбанизам, грађевинарство заштиту животне средине комунално-стамбене 

послове и привреду Општинске управе Бачка Топола, који сачињавају и Извештај о реализацији 

Програма за 2021. годину. 

 

VI 

 

Овај Програм се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола ». 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ     

БАЧКА ТОПОЛА     

Број: 501-32/2021-V-1    

Дана:16.06.2021. Председник општине   

Бачка Топола Сатмари Адриан, с.р. 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ   

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 401-00-00753/21-02 

Датум: 24. мај 2021. 

Немањина 22-26 

Београд 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

 ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,  

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И  

ПРИВРЕДУ 

 

БАЧКА ТОПОЛА 

 
 

 У вези вашег дописа број: 501-32/21-V од 30. априла 2021. године, којима се из делокруга 

надлежности Министарства заштите животне средине у смислу одредбе члана 100. став 3. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 - др. 

закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др закон) тражи сагласност на предлог Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину општине Бачка Топола, 

обавештавамо вас да смо размотрили достављени материјал. 

 Министарство заштите животне средине сматра да се предлог Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину општине Бачка Топола 

може прихватити и даје сагласност на исти. 

 Додатно напомињемо да је образац програма коришћења средстава буџетског фонда 

прописан Правилником о обрасцу програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о 

коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања („Службени 

гласник РС“, број 80/19), па је потребно да образац Предлога Програма коришћења средстава 

буџетског фонда општине Бачка Топола за заштиту животне средине за 2021. годину ускладите са 

правилником.  

 

 

МИНИСТАРКА 

       М. П. 

Ирена Вујовић, с.р. 
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117. 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник 

РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 

41/41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон) и члана 68. став 1. тачка 13. Статута 

општине Бачка Топола («Сл. лист општине Бачка Топола», број  5/2019), Општинско веће општине 

Бачка Топола, на седници одржаној дана 16. јуна 2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У  

НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 

 Образује се Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним 

местима општине Бачка Топола (у даљем тексту: Савет) ради усклађивања послова безбедности 

саобраћаја на путевима који су из делокруга општине Бачка Топола. 

 

II 
 

 Савет има председника, заменика председника и седам чланова. 

 Мандат чланова траје четири године, стим да након истека мандата могу бити поново 

именовани. 
 

III 
 

 У Савет се именују: 

 

 Председник Савета: 

 Сатмари Адриан, Председник општине; 

 

 Заменик председника Савета: 

 Кишлиндер Габор, заменик Председника општине; 

 

 Чланови Савета: 

1. Душко Цвејић, командир Полицијске станице Бачка Топола; 

2. др Илеш Чила, директорица Дома здравља ”Хаџи Јанош” Бачка Топола; 

3. Фиц Акош, начелник Oдељења за инспекцијске послове; 

4. Пашти Роберт, представник ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 

комуналне стамбене потрошње и урбанистичко планирање и уређење; 

5. Данијела Родић, директорица Стручне службе основних школа ”Здружене школе”; 

6. Милан Васовић, дипл. инжењер саобраћаја; 

7. Петер Седлар, начелник Oпштинске управе Бачка Топола. 

 

IV 

 

 Задатак Савета: 

- Разматра и проучава одређена питања из области безбедности саобраћаја на путевима; 

- Иницира и остварује сарадњу и координацију свих органа, организација и предузећа, 

која првенствено делују на унапређењу саобраћаја; 

- Разматра питања која су од интереса за нормално одвијање саобраћаја и даје мишљење 

на одржавање саобраћајница и предлаже надлежним органима доношење одређених 

закључака; 

- Учествује у изради стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Бачка Топола; 

- Даје мишљење и предлоге мера за техничко уређење саобраћаја и побољшање 

безбедности свих учесника у саобраћају; 
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- Покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 

превентивно-промотивне активности, техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима на територији општине 

Бачка Топола, усмерава и прати реализацију утврђених програма и информише јавност и 

Општинско веће о активностима Савета; 

- Остварује и подстиче координацију и иницира сарадњу са републичким органом за 

безбедност саобраћаја; 

- Предлаже општинском већу програм коришћења средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бачка Топола; 

- Врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима. 
 

V 
 

 За потребе обављања послова из тачке 4. овог решења, Савет може предложити 

Општинском већу ангажовање стручних радних група. 
 
 

VI 
 

 Стручне и административне послове за потребе Савета, обављаће Општинска управа- 

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, 

комунално - стамбене послове и привреду и Одељење за послове органа општине и заједничке 

послове, из своје надлежности. 
 

VII 
 

 За рад у савету, председник Савета и заменик председника Савета примаће накнаду у нето 

износу од 4000,00 динара, а чланови Савета 2000,00 динара у нето износу, по одржаној седници. 
 

 

VIII 
 

 Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Савета за 

безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 17/2018 и 7/2019).  
 

IX 
 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-58/2021- V                                                                                               Председник општине 

Дана: 16.06.2021.                                        Сатмари Адриан, с.р. 

Бачка Топола          
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118. 

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 5.1.-Општинска управа,  Програм 6:ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, функционална класификација 520, економска класификација 511, према следећем: 

 -у оквиру Пројекта: 0401-5601 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у 

насељу Бачка Топола, укупно планирана средства у износу од 181.000.000,00 динара умањују се за 

15.000.000,00 динара из извора финансирања 13, те износе укупно 166.000.000,00 динара, (од чега 

на извору финансирања 13 остаје износ од 1.500.000,00 динара), 

 - у оквиру Пројекта: 0401-5604 – Изградња канализационе мреже у делу насеља Бачка 

Топола и повезивање са пречистачем отпадних вода, укупно планирана средства у износу од 

39.359.109,00 динара (извор средстава 07), увећавају се за 15.000.000,00 динара из извора 13, те 

износе укупно 54.359.109,00 динара. 

II 

 

 Неопходност промене апропријација из тачке I овог Решења, проузрокована је планирањем 

средстава недовољног обима за Пројекат 0401-5604, због поскупљења материјала, потребног за 

реализацију предметног пројекта. 

  

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                                                                 Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                   Општинске управе                                                                                                                                     

Број:400-20/2021-III-3                                                                         Седлар Петер, с.р.                                                                                                                                                                     

Дана:02.06.2021. 

Бачка Топола 

 

    Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени 

апропријације  дана 02.06.2021. године. 

Председник 

општине Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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119. 

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 5.1.-Општинска управа,  Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Програмска активност:0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници, функционална класификација 421, извор финансирања 01, према 

следећем: 

 -у оквиру економске класификације 423 укупно планирана средства у износу од 

11.300.000,00 динара увећавају се за 500.000,00 динара, те износе укупно 11.800.000,00 динара, (од 

чега на позицији 76  износ од 2.500.000,00 динара увећава се на 3.000.000,00 динара), 

 - у оквиру економске класификације 511 укупно планирана средства у износу од 

16.000.000,00 динара, умањују се за 500.000,00 динара, те износе укупно 15.500.000,00 динара 

(позиција 84). 

 

II 

 

 Неопходност промене апропријација из тачке I овог Решења, проузрокована је планирањем 

средстава недовољног обима за уређење пољочуварске службе. 

 

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                                                                        Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                         Општинске управе                                                                                                                                     

Број: 400-20/2021-III-4                                                                               Седлар Петер, с.р.                                                                                                                                                                     

Дана: 08.06.2021. 

Бачка Топола 

 

  Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације  

дана 08.06.2021. године. 

Председник 

општине Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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120. 

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: 9-9/188 од 24.05.2021. године (наш број: 561-

3/2021-II од 21.05.2021.)  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 7.000.000,00 динара (бруто износ  је 10.144.107,00 динара, и то: извор 01 = 

400.000,00 динара, а извор 07 = 44.107,00 + 2.700.000,00 + 7.000.000,00 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 7.000.000,00  динара, те уместо 

2.744.107,00   динара, износи  9.744.107,00  динара, са извором финансирања 07.  

III 

 Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање трошкова за 

побољшљње услова становања породица избеглица.  

IV 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-3/2021-III-12 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 02.06.2021. 

Бачка Топола 

 

 Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације  

дана 02.06.2021. године. 

 

Председник општине 

Сатмари Адриан, с.р. 
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121. 

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 Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и Општине Бачка Топола, број:401-00-00576/91/2021-12 од 

06.05.2021.(наш број: 55-4/2021-V од 31.05.2021.), отвара се апропријација у Разделу 5.-

ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА, Пројекат: 0901-4111–Наменски трансфер за финансирање услуга социјалне 

заштите из надлежности ЈЛС, функција 070,  извор финансирања 07, економска класификација 

472, (позиција 159. –Накнаде за социјалну заштиту из буџета), са планираним износом од 

3.702.989,00 динара (укупна средства на позицији износе 3.703.045,00 динара, и то : извор 15 = 

56,00 динара + извор 07 = 3.702.989,00 динара). 

 

II 

 Сходно члану 5. став 8.  Закона о буџетскомсистему, средства од Текућих наменских 

трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733156) увећава се за износ 

од 3.702.989.00 динара, те уместо 18.532.413,00 динара, износи 22.235.402,00 динара, са извором 

финансирања 07. 

III 

 Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за Уговором предвиђене намене. 

IV 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-3/2021-III-13 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 02.06.2021. 

Бачка Топола 

 

 Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације  

дана 02.06.2021. године. 

 

Председник општине 

Сатмари Адриан, с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

115. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице Стара 

Моравица у општини Бачка Топола 297 

   

116. Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка 

Топола за  2021. годину 298 

   

117. Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на локалним 

путевима и улицама у насељеним местима општине Бачка Топола 302 

   

118. Решење о промени апропријације 304 

   

119. Решење о промени апропријације 305 

   

120. Решење о отварању апропријације 306 

   

121. Решење о отварању апропријације 307 

   

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».                                                                           


