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32.
На основу члана 100. став 4. 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),
члана 42. тачка 7. Статута Општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола », бр.
15/08, 1/09, 6/10 , 9/12 и 12/14),и члана 14. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 29/2018), по прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-00323/2019-02 од 12.03.2019.
године,Општинско веће општине Бачка Топола, на 130. седници одржаној дана 05. априла 2019.
године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2019. ГОДИНУ
1
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2019. године планирају у области заштите и унапређивање животне
средине.
За реализацију Програма планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара и то
Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину («Службени лист општине Бачка
Топола» бр. 29/2018) у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.1. Опшинска управа,
Програм 6: Заштита животне средине, Пројекат:0401-П1, функција 510, економске
класификације 424 и 481, извор финансирања 01 и 13, позиције од 100. до 103.
- Накнада за заштиту и унапређење животне средине (извор 01)
- Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада (извор 01)
- Остали приходи буџета ЈЛС –извор 01 =

40.000,00 дин

10.000,00 дин.
700.000,00 дин.
2.958.635,00 дин.

- извор 13 = 2.918.635,00 дин.
- Неутрошена средства из Програма из ранијих год. (извор 13)

331.365,00 дин.

II
Средства из тачке 1 став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у износу од
350.000,00 динара.
У 2019. 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 ваздуха и аероалергеног полена,
- валитета 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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2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Бачка
Топола 2.750.000,00 динара (неутрошена средства из претходне године-извор 13).
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“,
Панонија, Криваја, Бачка Топола» као и суфинансирање других активности на обухвату заштићеног
природног добра Парка природе и
- суфинансирање заштићених реткости.
У 2019. 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
500.000,00 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 БачкаТопола,
- 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 сереализацијом
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 400.000,00
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.
III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине

Број 6.

08.05.2019.

СТРАНА 286. OLDAL

2019.05.08.

6. szám

(«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)
IV
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.
V
Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката врши Oдељење за финансије у сарадњи са Одељењем 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 2019. годину.
VI
Овај Програм се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола ».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 501-21/2019-V
Дана: 05.04.2019. године
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 401-00-00323/2019-02
Датум: 12.03.2019.
Немањина 22-26
Београд

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

24300 БАЧКА ТОПОЛА
У вези вашег дописа број: 501-21/19-1 од 12. 02. 2019. године, којим сте из делокруга
надлежности Министарства заштите животне средине а у смислу одредба члана 100. став 3. Закона
о заштити животне средине („Сл. 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) доставили на сагласност Предлог програма коришћења
средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 2019. годину, обавештавамо вас да
смо размотрили достављени материјал.
Министарство заштите животне средине из делокруга надлежности, сматра да се Предлог
програма коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 2019. годину,
може прихватити и даје сагласност на исти.
МИНИСТАР
М. П.
Горан Триван, с.р.
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33.
На основу члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“ број 25/2019) и члана 64. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“ број 5/2019) Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ
ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
Члан 1.
У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти („Службени лист општине Бачка
Топола“ број 6/2015, допуни решења број 51-2/2017 од 08.02.2017.,“Службени лист општине Бачка
Топола“ број17/2017, 6/2018, 10/2018 и 23/18 ) у члану 1 иза последње алинеје додају се три нове
алинеје са следећим текстом :
„-Блажић др.Далиборка
-Хусак др.Наталија“
-Балаи Сивели др. Бернадет“.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 51-2/2019
Дана: 08.05.2019.
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

34.
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 и 95/2018) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 29/2018), 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:401-01-00423/35/2019-09 од 26.03.2019.(наш
број: 65-8/2019-V од 26.03.2019.), отвара се апропријација у Разделу 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА,
Глава 5.1.-Општинска управа, ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, Пројекат:
0901-П1–Наменски трансфер за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности ЈЛС,
функција 070, извор финансирања 07, економска класификација 472, позиција 168.1. –Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, са планираним износом од 5.410.628,35 динара.

Број 6.

08.05.2019.

СТРАНА 288. OLDAL

2019.05.08.

6. szám

II
Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ Текућих наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733156) увећава се за
5.410.628,35 динара, те уместо 20.200.600,00 динара (односно 20.950.600,00 динара у бруто износу),
износи 25.611.228,35 динара (односно 26.631.228,35 динара у бруто износу).
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са
даваоцем средстава.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за
друштвене делатности.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-2/2019-III-2
Дана: 01.04.2019.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 01.04.2019. године.
Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
35.
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 и 95/2018) и члана 27. став 3. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2019.
годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 29/2018), начелник Општинске управе Бачка
Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 21.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину у Разделу 5.ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, извор
финансирања 01:
- Пројекат: 1502-П1- Пројектовање и изградња затвореног базена у Бачкој Тополи,
функција 620, економска класификација 511, на позицији 71.-Зграде и грађевински објекти
(Пројектовање и изградња Венуса), укупан износ од 410.000.000,00 динара умањује се за износ од
12.407.320,00 динара, те износи 397.592.680,00 динара,
- Пројекат 1502-П5-Изградња објеката око базена у Бајши, функција 160, економска
класификација 511, на позицији 76.- Зграде и грађевински објекти, износ од 9.800.000,00 динара
увећава се за износ од 12.407.320,00 динара, те износи 22.207.320,00 динара.
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II
Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима у оквиру позиције 76.
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 ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:400-23/2019-III-1
Дана:02.04.2019.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације
дана 02.04.2019. године.
Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
36.
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, 142/2014, 103/2015,
99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 11. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину
(„Службени лист општине Бачка Топола“, број: 29/2018), Председник општине Бачка Топола
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину Раздео 5.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција
112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 224. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 1.492.540,00 динара на име
финансирања трошкова израде електричног прикључења пречистача отпадних вода насеља Бачка
Топола.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, Програм 6: ЗАШТИТА ЖЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Пројекат: 0401-П3-Израда електричног прикључка за потребе пречистача отпадних вода насеља
Бачка Топола, функција 520, извор финансирања 01, економска класификација 511, позиција 106.Зграде и грађевински објекти.
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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 општинеБрој: 400-4/2019-III-1
Дана:02.04.2019.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

37.
ИСПРАВКА
ДАТУМА ОБЈАВЉЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
У „Службеном листу општине Бачка Топола“ број 4 из 2017. године врши се следећа
исправка:
На насловној страни уместо датума „20. фебруар 2017.“ треба да стоји „28. фебруар 2017.“а
на свакој следећој страни уместо датума „20.01.2017.“ треба да стоји :“28.02.2017.“
Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка Топола

Редни
број

САДРЖАЈ

Страна

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка
Топола за 2019. годину

284

Решење о допуни решења о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти

287

34.

Решење о отварању апропријације

287

35.

Решење о промени апропријације

288

36.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

289

37.

Исправка датума објављеног Службеног листа

290

32.

33.

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2019. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

