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156.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број
62/06 65/08-др закон 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист
општине Бачка Топола», број 9 /2006) председник општине Бачка Топола је дана 13.10.2016.
године донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Бачка Топола
у следећим катастарским општинама:

КО
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Број
јавног
надмета
ња
21
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Површина
(ха ари м2)
39,0000
0,0967
0,3730
0,8062
0,1628
14,2166
6,9419
0,1038
1,7870
0,8054
10,6632
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
15,4776
6,4258
15,1210
12,9252
12,9252
12,9251

Почетна цена
(дин/ха)
24800,00
24800,00
23300,00
25100,00
28600,00
19500,00
5200,00
26000,00
26300,00
25900,00
24200,00
25800,00
25800,00
25800,00
25800,00
25800,00
21100,00
8000,00
25800,00
25800,00
25800,00

депозит 20%
(заокружен)

Период
закупа
(год)
Напомена

193440,00
480,00
1738,00
4047,00
931,00
55445,00
7220,00
540,00
9400,00
4172,00
51610,00
51600,00
51600,00
51600,00
51600,00
79864,00
27117,00
24194,00
66694,00
66694,00
66694,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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МАЛИ БЕОГРАД
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ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
ГУНАРОШ
НОВО ОРАХОВО
НОВО ОРАХОВО
НОВО ОРАХОВО
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
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БАЧКА ТОПОЛА
БАЈША
БАЈША
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БАЈША
БАЈША
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
78
79
80
81
82
83
84
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
138
139
140
149
150
151
152
173
178
179
180
181
182
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0,1710
0,8053
2,5343
3,0269
1,0351
1,8658
1,6493
5,1115
3,0466
3,5923
1,2989
0,6543
8,7407
8,7407
0,9011
1,9721
1,5276
0,9348
0,2154
11,5325
12,1455
12,1455
12,1456
0,6947
4,9310
11,7502
3,7385
2,3209
0,8111
0,5548
0,9456
1,8652
2,2063
2,6334
14,5106
10,5396
0,3159
0,4613
40,1584
22,0000
19,1840
7,6634
11,2357
12,6914
4,2260

28600,00
5800,00
28600,00
28600,00
28600,00
5800,00
26000,00
24000,00
5200,00
19100,00
26000,00
27200,00
27600,00
27600,00
26000,00
24400,00
25600,00
23200,00
28600,00
24300,00
24600,00
24600,00
24600,00
26900,00
25200,00
23300,00
9100,00
23700,00
20600,00
23200,00
26000,00
23200,00
23400,00
22200,00
17600,00
23800,00
23200,00
23200,00
26400,00
24100,00
24100,00
23200,00
25300,00
25400,00
24800,00

2016.10.19.
978,00
934,00
14496,00
17314,00
5921,00
2164,00
8576,00
24535,00
3168,00
13723,00
6754,00
3559,00
48249,00
48249,00
4686,00
9624,00
7821,00
4337,00
1232,00
56048,00
59756,00
59756,00
59756,00
3737,00
24852,00
54756,00
6804,00
11001,00
3342,00
2574,00
4917,00
8655,00
10325,00
11692,00
51077,00
50168,00
1466,00
2140,00
212036,00
106040,00
92467,00
35558,00
56853,00
64472,00
20961,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
1
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183
184
185
186
187
188
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

1,5600
2,3103
0,3970
0,2181
0,5567
1,2474
13,9642
10,6778
10,6778
10,6778
10,6778
2,2850
9,2305
2,4046
4,2690
2,5633
4,0580
11,8434
9,8364
23,0687
13,8914
13,8913
4,3304
21,6117
1,9547
10,0000
10,0000
15,3885
12,4153
0,6620
9,7439
8,6606
11,5013
8,0640
4,4290

25400,00
26000,00
28600,00
26900,00
22000,00
23200,00
24100,00
24900,00
24900,00
24900,00
24900,00
24300,00
18000,00
24100,00
18300,00
26000,00
24900,00
26000,00
23200,00
23900,00
24600,00
24600,00
23300,00
23300,00
22400,00
22700,00
22700,00
22700,00
20100,00
24600,00
5200,00
5600,00
10900,00
5800,00
5200,00

7925,00
12014,00
2271,00
1173,00
2449,00
5788,00
67307,00
53175,00
53175,00
53175,00
53175,00
11105,00
33230,00
11590,00
15625,00
13329,00
20209,00
61586,00
45641,00
110268,00
68346,00
68345,00
20180,00
100711,00
8757,00
45400,00
45400,00
69864,00
49910,00
3257,00
10134,00
9700,00
25073,00
9354,00
4606,00

256
257
258
269
270
271
272
273
274
275

16,1953
1,5813
3,0745
12,5094
12,5094
12,5096
20,6213
8,5031
11,4208
2,6411

26000,00
23200,00
25000,00
27300,00
27300,00
27300,00
28200,00
27600,00
28600,00
28600,00

84216,00

1
1
1
1
1
1
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7337,00
15373,00
68301,00
68301,00
68302,00
116304,00
46937,00
65327,00
15107,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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СТАРА МОРАВИЦА
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ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
ПАЧИР
Укупно:
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276
277
278
279
280
281
282

3,6964
11,8733
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000

23200,00
23300,00
23600,00
23600,00
23600,00
23600,00
23600,00

17151,00

1

55330,00
94400,00
94400,00
94400,00
94400,00
94400,00

283
284
285
286
287
288
289
290
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

2,3275
11,0000
11,0000
12,1923
0,0921
2,4514
0,0754
0,6503
16,8269
22,3840
2,0665
2,8899
1,1402
31,4982
10,0000
10,0000
0,1708
0,4250
3,2641
0,2774
8,9447
1.107,8674

23200,00
24100,00
24100,00
24100,00
22900,00
28200,00
26000,00
24100,00
23500,00
26000,00
25700,00
25600,00
26000,00
23200,00
26300,00
26300,00
27100,00
23200,00
22500,00
7000,00
26000,00

10800,00

1
1
1
1
1
1
1

53020,00
53020,00
58767,00
422,00
13826,00
392,00
3134,00
79086,00
116397,00
10622,00
14796,00
5929,00
146152,00
52600,00
52600,00
926,00
1972,00
14688,00
388,00
46512,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Jавно надметање 152 опредељенo je за изградњу система за наводњавање а јавно надметање
број 227 за подизање винограда, Закупац предметног јавног надметања је дужан да прибави
одобрење Министарства пољопривреде и заштите животне средине у смислу члана 67, Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС” број 62/0665/08-др закон 41/09 и 112/2015) по
закључењу Уговора о закупу а најкасније у року од 60 дана,
Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима) која су предмет
издавања у закуп може се извршити у згради Општинске управе општине Бачка Топола ул,
Маршала Тита бр. 30 сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова,
Контакт особа Слободан Вучковић тел, 024/715-310 лок, 114.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се
извршити:

Број 13.
-
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за К,О, Мали Београд К,О, Бачка Топола К,О, Ново Орахово за К,О, Бајша К,О,
Његошево К,О, Гунарош за К,О, Горња Рогатица К,О, Стара Моравица и К,О, Пачир

дана 26. октобра 2016.год., од 8,00-12,00 часова,
Заинтересовани понуђачи за обилазак земљишта дужни су да се пријаве дан раније у
згради Општинске управе Бачка Топола Маршала Тита бр.30 у Одељењу за грађевинарство
стамбено-комуналне послове пољопривреду заштиту животне средине и имовинско правне
послове код Слободана Вучковића од 8,00 до 12,00 сати.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену
површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној
својини сноси лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу не
може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске
године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на
којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта;
- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године са пребивалиштем најмање три године на територији јединице
локалне самоуправе која спроводи јавно надметање а чија се парцела граничи са земљиштем у
државној својини које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у
катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на
територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење
за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о
пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства.
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3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој
припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за
правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три
године;
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о
власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је
предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази
земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци);
За јавно надметање број 152 и 227 елаборат за изградњу система за наводњавање
односно подизање винограда који садржи кратак опис инвестиције врсту сортимент
(за вишегодишње засаде) динамику радова предмер и предрачун радова, Динамику
радова треба дефинисати тако да се укупна инвестиција реализује најкасније у року
од пет година од дана закључења Уговора о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини са Министарством пољопривреде и заштите животне средине,
Закупац предметног земљишта дужан је да поступа у складу са динамиком наведеном
у Елаборату.
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке
1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка
лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
-

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од
биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља
најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством
пољопривреде и заштите животне средине;
за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке
2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања, Најповољнији
понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања преда оригинале
докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања која
разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
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7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању у
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног
надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном
надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа
за свако јавно надметање појединачно на рачун Општинске управе Бачка Топола
привремени депозит за надметање у везии пољопривредног земљишта број: 840-311804-87
модел 97 позив на број 62-206.
10. Свим понуђачима осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, У
случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа, Депозит се
не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања
удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање допуне депозит до 50% излицитиране цене, Надметање
се наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13. Право закупа пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II
тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте односно штампане налепнице са адресом
општине се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Бачка Топола или са веб
стране општине www.btopola.org.rs. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са
саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
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Адреса: Општина Бачка Топола Маршала Тита бр. 30, 24 300 Бачка Топола
Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација,
• име и презиме/назив и адреса понуђача
1.

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати дана 28.
октобра 2016. године (петак).
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске
управе општине Бачка Топола до наведеног рока без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп земљишта из дела I, тачке 1, овог огласа одржаће се у
згради Општинске управе општине Бачка Топола Велика већница Скупштине општине Маршала
Тита бр. 30 Бачка Топола дана 31. октобра 2016. године (понедељак) са почетком у 9,00 часова.

VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини умањеном за износ уплаћеног депозита које ће
доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе
општине Бачка Топола.
Уколико је период закупа дужи од једне године закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта
или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа .
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ на огласној табли
Општинске управе општине Бачка Топола и огласним таблама месних заједница на веб страни
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www.btopola.org.rs, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у
„Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-263/2016-I
Дана:13.10.2016. године

Председник Општине
Кишлиндер Габор, с.р.

157.
На основу члана 13. став 6. Одлуке о месним заједницама («Сл. лист општине Бачка Топола,
број 5/2009 и 5/2011) Председник Скупштине општине Бачка Топола, дана 17. октобра 2016. године,
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА
1. Расписујем изборе за избор чланова Савета месне заједнице Стара Моравица у општини
Бачка Топола.
2. Избори ће се одржати 18.12.2016. године.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 18.10.2016. године.
4. Изборе за чланове Савета спровешће Комисија за спровођење избора месне заједнице у
складу са одредбама Статута месне заједнице.
5. Одлука ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
Број: 016-48/2016-V
Дана: 17.10.2016.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Саша Срдић, с.р.

158.
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», бр.
135/04, 36/09 , 72/09 и 14/16), 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 2016 годину (''Службени лист општине Бачка Топола'',бр.18/15), по прибављеној
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-02381/2015-09 од
05.10.2016.. године,Општинско веће општине Бачка Топола, на 16.седници одржаној дана 19. 2016.
године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2016. ГОДИНУ
1
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2016. године планирају у области заштите и унапређивање животне
средине.
За реализацију Програма планирана су средства у износу од 1.078.000,00 динара и то
Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину («Службени лист општине Бачка Топола»
бр. 18/2015) у оквиру раздела 4- Општинска управа, глава 4.1. Опшинска управа програм 6: Заштита
животне средине – Пројекат:0401-П1, функција 510, економске класификације 424 и 481, извор
финансирања 01, позиције 131. и 132
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Финансијска конструкција укупно планираних средстава је следећа:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
- накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада

500.000,00

динара
- остали пиходи буџета јединице локалне самоуправе

578.000,00 динара

II
Средства из тачке 1 став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у износу од 150.000,00
динара.
У 2016. 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.
2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Бачка
Топола 150.000,00 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 «Панонија, Криваја, Бачка
Топола» као и суфинансирање других активности на обухвату заштићеног природног добра Парка
природе и
- суфинансирање заштићених реткости.
У 2016. 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
98.000,00 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 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
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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 680.000,00
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 («Службени
гласник РС», бр. 135/04, 36/09 , 72/09 и 14/16).
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
грађевинарство, стамбено комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско
правне послове Општинске управе Бачка Топола, који сачињавају и Извештај о реализацији
Програма за 2016. годину.
VI
Овај Програм се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола ».

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 501-20/2016-1
Дана: 19.10.2016.
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

Број 13.

19.10.2016.

СТРАНА 918. OLDAL

2016.10.19.

13. szám

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 401-00-02381/2016-09
Датум: 05.10.2016.
Немањина 22-26
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
24300. БАЧКА ТОПОЛА
У вези вашег дописа број: 501-20/16-I од 27.04.2016. године, којим сте из делокруга
надлежности Министарства пољопривреде и заштите животне средине а у смислу одредба члана 100.
став 5. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04. 36/09, 36/09 – др. закон,
72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС) доставили на сагласност предлог Програма коришћења
средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 2016. годину, обавештавамо вас да
смо размотрили достављени материјал.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине из делокруга андлежности, сматра
да се предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за
2016. годину, може прихватити и даје сагласност на исти.
в.д. Помоћника Министра
Слободан Ердељан, с.р.
159.
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 и
103/2015) и члана 25. став 3. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину (“Службени
лист општине Бачка Топола”, бр. 18/2015, 5/2016 и 10/2016 ), начелник Општинске управе Бачка
Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 18.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину у Разделу 4.- ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа:
-на позицији 74.2.-Зграде и грађевински објекти, Програм 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, Пројекат: 1101-П18-Капитално одржавање установа културе у МЗ
Победа, функција 620, извор финансирања 13, економска класификација 425, износ од 257.458,00
динара увећава се за износ од 26.300,00 динара, те износи 283.758,00 динара,
-на позицији 142.- Зграде и грађевински објекти, Програм 7: ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА, Пројекат: 0701-П8-Асфалтирање локалних лутева у МЗ Победа, функција
160, извор финансирања 01, економска класификација 511, износ од 526.500,00 динара умањује се
за износ од 26.300,00 динара, те износи 500.200,00 динара.
II
Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима у оквиру позиције 74.2 (Капитално одржавање установа културе у МЗ
Победа).
III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије.
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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: 400-24/2016-III-2
Дана: 15.08.2016.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени
апропријације дана 15.08.2016. године.
Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

160.
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 и 103/2015) и члана
12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 18/2015, 5.1./2016 и 10/2016), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Анекса уговора, закљученог између Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачка Топола, број: 104-401-1894/2014-042 од 16.06.2016. године (наш број:016-43/2014-V од 14.06.2016. године), отвара се апропријација у
Разделу 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ, Пројекат: 0601-П13—Канализациона мрежа у улици Светог Стевана у Старој
Моравици, функција 620, економска класификација 511, извор финансирања 07, позиција 98.6.Зграде и грађевински објекти са планираним износом од 340.774,72 динара.
II
Сходно члану 5. Став 8. Закона о буџетском систему, износ Капиталних наменских
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто:733252) увећава се за
340.774,72 динара, те уместо 30.641.359,44 динара, износи 30.982.134,16 динара.
III
Новчана срeдствa из члaнa I oвoг Рeшeњa, након спроведеног поступка јавне набавке, биће
усмeрена у кoрист извођача радова, и упoтрeбићe сe зa Уговором прeдвиђeнe нaмeнe.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије
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Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације
дана 06.09.2016. године.
Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
161.
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 и
103/2015) и члана 25. став 3. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину (“Службени
лист општине Бачка Топола”, бр. 18/2015, 5/2016 и 10/2016 ), начелник Општинске управе Бачка
Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 18.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину у Разделу 4.- ОПШТИНСКА
УПРАВА::
- у оквиру Главе 4.1.-Општинска управа, Програм 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЋЈА ЗАШТИТА,
Програмска активност: 0901-0006-Дечја заштита, функција 040, извор финансирања 01, на позицији
154.-Бесплатне ужине и уџбеници за основне школе, економска класификација 472, износ од
4.900.000,00 динара умањује се за износ од 245.000,00 динара, те износи 4.655.000,00 динара,
- у оквиру Главе 4.3..-ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ,
Програмска активност: 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912, извор
финансирања 01, на позицији 199.-Трансфери специјализованим васпитним установама,
економска класификација 463, износ од 470.000,00 динара увећава се за износ од 245.000,00
динара, те износи 715.000,00 динара.
II
Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима у оквиру позиције 154.
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“.
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Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације
дана 08.09.2016. године.
Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
162.
На основу члана 61. став 8. 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 и 103/2015)
и члана 25. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину (“Службени лист општине Бачка
Топола”, бр. 18/2015, 5/2016 и 10/2016 ), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ, ОДНОСНО ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
У ОКВИРУ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА СРЕДСТАВА
I
На основу Захтева Дома културе општине Бачка Топола извршене су следеће измене
апропријација у табеларном делу члана 18. Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за
2016. годину, у Разделу 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.6.-Установе културе и религија, Глава
4.6.1.-Дом културе општине Бачка Топола. Програм:13-Развој културе, Програмска активност-12010001-Функционисање локалних установа културе, функција 820, у колони 10 „СРЕДСТВА ИЗ
ДРУГИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА“:
- код економске класификације 422 (позиција --) –Трошкови путовања, износ од 245.000,00
динара умањује се за 200.000,00 динара, те износи 45.000,00 динара,
- код економске класификације 423 (позиција 235)-Услуге по уговору, износ од 670.000,00
динара увећава се за 200.000,00 динара, те износи 870.000,00 динара.
II
Сходно члану 61. Став 8. Закона о буџетском систему, промене из претходног члана не утичу
на укупан износ прихода буџетских корисника из других извора, која износе 45.224.609,00 динара.
III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДОНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:400-27/2016-III-1
Дана:08.09.2016.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.
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Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације
дана 08.09.2016. године.
Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

163.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 125.300,00 динара на име
финансирања судских трошкова и казне по пресуди Основног суда у Суботици, Судска јединица
Бачка Топола пословни број I-12 П 469/2016-6 од 14.07.2016. године.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.1.–Општинска управа, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска
активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор
финансирања 01, економска класификација 485, позиција 42-Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, износ од 125.300,00 динара,
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: 400-13/2016-III-5
Дана: 31.08.2016.
Бачка Топола
164.

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
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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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 695.048,00 динара на име
финансирања судских трошкова и казне по пресуди Основног суда у Суботици, пословни број П
75/15 од 29.03.2016. године, преиначене пресудом Апелационог суда у Новом Саду, број ГЖ 2544/16
од 14.07.2016. године.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.1.–Општинска управа, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска
активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор
финансирања 01, економска класификација 485, позиција 42-Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, износ од 695.048,00 динара,
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: 400-13/2016-III-6
Дана: 31.08.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

165.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
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19.10.2016.
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Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 40.000,00 динара на име
финансирања манифестације сусрета побратимљених насеља Пачира.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 3.-ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска активност : Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 110, извор финансирања 01, економска
класификација 423, позиција 22-Трошкови одржавања дана села – трошкови МЗ, износ од
40.000,00 динара.
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: 400-13/2016-III-7
Дана:05.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

166.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 37.500,00 динара на име
финансирања трошкова везаних за доделу ликовне награде „Nagyapáti Kukac Péter“.
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II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 1.-СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска активност : Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 110, извор финансирања 01, економска
класификација 472, позиција 7-Награде органа локалне самоуправе, износ од 37.500,00 динара.
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: 400-13/2016-III-8
Дана: 08.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

167.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 70.000,00 динара на име
финансирања манифестације такмичења у орању, које организује Клуб произвођача у Гунарошу.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 3.-ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска активност : Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 110, извор финансирања 01, економска
класификација 423, позиција 21-Трошкови одржавања манифестација од општинског значаја,
износ од 70.000,00 динара.
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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: 400-13/2016-III-9
Дана:15.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

168.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 170.000,00 динара на име
финансирања трошкова манифестације - наступа Салашарског позоришта.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 3.-ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска активност : Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 110, извор финансирања 01, економска
класификација 423, позиција 21-Трошкови одржавања манифестација од општинског значаја,
износ од 170.000,00 динара.
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
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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: 400-13/2016-III-10
Дана:20.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

169.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 64.200,00 динара на име
финансирања трошкова трошкова сахране, на основу Зaхтева од стране О.Ш. „ Моша Пијаде“ из
Пачира.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.4.-ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Програм 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, програмска
активност : Функционисање основних школа, функција 912, извор финансирања 01, економска
класификација 463, позиција 201-Социјална давања запосленима, износ од 64.200,00 динара.
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: 400-13/2016-III-11
Дана: 22.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
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170.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 166.000,00 динара на име
финансирања судских трошкова и казне по пресуди Основног суда у Суботици, пословни број: I-15.
П.407/16-6 од 23.05.2016. годинеиПредлога за извршење бр. ИИ (2) 21/16 од 31.08.2016. године.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.1.–Општинска управа, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска
активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор
финансирања 01, економска класификација 485, позиција 42-Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, износ од 166.000,00 динара,
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: 400-13/2016-III-12
Дана: 23.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

171.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 64.200,00 динара на име
финансирања трошкова сахране, на основу Зхтева од стране О.Ш. „Дожа Ђерђ“ из Гунароша.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.4.-ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Програм 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, програмска
активност : Функционисање основних школа, функција 912, извор финансирања 01, економска
класификација 463, позиција 201-Социјална давања запосленима, износ од 64.200,00 динара.
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: 400-13/2016-III-13
Дана:29.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

172.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 3.590,00 динара на име
финансирања дела сопственог учешћа у инвестиционом улагању из средстава виших нивоа власти на
основу конкурса.
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II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.1.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Програм 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, Пројекат:
0601-П13—Канализациона мрежа у улици Светог Стевана у Старој Моравици, функција 620,
економска класификација 511, извор финансирања 01, позиција 98.6.-Зграде и грађевински
објекти са планираним износ од 3.590,00 динара.
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: 400-13/2016-III-14
Дана:29.09.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

173.
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 и 103/2015
), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину („Службени лист општине Бачка
Топола“, број: 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2016. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 24. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 83.380,00 динара на име
финансирања трошкова републичке административне таксе за извршене услуге од стране РГЗ, као и
накнаде трошкова поступка заштите права понуђача у поступку јавне набавке мале вредности услуга
- сузбијање комараца („Delco“ d.o.o. Нови Сад).
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.1.–Општинска управа, Програм 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, програмска
активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор
финансирања 01, економска класификација 482, позиција 41.-Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти другом, износ од 83.380,00 динара,

Број 13.

19.10.2016.

СТРАНА 931. OLDAL

2016.10.19.

13. szám

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: 400-13/2016-III-15
Дана: 07.10.2016.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

174.
Комисија за подстицање развоја пољопривреде, образована Решењем Општинског већа бр.
02-84/2016-V од дана 15.07.2016. год., на основу члана 10. став 1. тачка 4. и члана 11. Одлуке о
оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), у вези са чланом 2. став 1. тачка 4. Решења о образовању
Комисије за подстицање развоја пољопривреде, на седници одржаној дана 10.10.2016. године уз
сагласност Општинског већа општине Бачка Топола доноси:
ОДЛУКУ
о издвајању средстава за мере подршке
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се издвајање средстава за мере подршке а на сонову Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка
Топола за 2016. годину уз Решењe о давању претходне сагласности на Предлог програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје
територије општине Бачка Топола за 2016. годину број: 021-02-00049/2016-09 од 20.09.2016. године,
који је усвојен на седници Општинског већа општине Бачка Топола дана 05.10.2016. године.
Члан 2.
Мере кредитне подршке

Ред
ни
број
1.

Назив мере

Кредитна подршка
УКУПНО

Шифра
мере

100.2

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у РСД)
1.800.000
1.800.000

Износ
подстицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
50%

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
20.000
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Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

Обнављање
пољопривредног
производног
потенцијала
нарушеног
елементарним
непогодама и
катастрофалним
догађајима и
увођење
одговарајућих
превентивних
активности
УКУПНО

1.

Шифра
мере

Планирани буџет за
меру (укупан
износ по мери у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

104

2.600.000

40%

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан)
(РСД)

20.000

2.600.000

Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у оквиру
мера руралног развоја

Ред
ни
број

1.

Назив мере

Суфинансирање
трошкова
ветеринарских услуга
и набавке лекова,
вакцина и витамина
за одгајиваче говеда
УКУПНО

Шифра мере

603

Планирани
буџет за меру
(укупан
износ по мери у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

2.500.000

100%

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

40.000

2.500.000

Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност
у РСД

Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у
оквиру мера руралног развоја

6.900.000
1.800.000
2.600.000
2.500.000

Члан 3.
Средства су планирана Одлуком о Буџету општине Бачка Топола („Сл лист општине Бачка
Топола“, бр. 18/2015, 5.1/2016 и 10/2016) у оквиру Раздела 4. – Општинска управа, Глава 4.1. -
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Општинска управа, Позиција 129 – Буџетски фонд за развој пољопривреде и предузетништва,
Економска класификација 481, Функционална класификација 421.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Општинског већа општине Бачка
Топола и објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
Комисија за подстицање развоја пољопривреде
Број: 320-251/2016-V-2
Дана: 10.10.2016.

Комисија за подстицање
развоја пољопривреде

175.
Комисија за подстицање развоја пољопривреде, образована Решењем Општинског већа бр.
02-84/2016-V од дана 15.07.2016. год., на основу члана 10. став 1. тачка 3. и члана 11. Одлуке о
оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015) и члана 2. став 1. тачка 3. Решења о образовању Комисије
за подстицање развоја пољопривреде, на седници одржаној дана 10.10.2016. године уз сагласност
Општинског већа општине Бачка Топола доноси:
ПРАВИЛНИК
о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда
Члан 1.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола (у даљум тексту: Фонд), и то:
1. Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите
2. Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним
непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних
активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
3. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за
одгајиваче говеда
Члан 2.
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2016. годину уз Решењe о давању претходне сагласности на Предлог
програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије општине Бачка Топола за 2016. годину број: 021-02-00049/2016-09 од
20.09.2016. године, усвојен је на седници Општинског већа општине Бачка Топола дана 05.10.2016.
године.
Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите
Члан 3.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за кредитну
подршку – суфинансирање камата за пољопривредне кредите.
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Право на коришћење средстава Фонда за кредитну подршку – суфинансирање камата за
пољопривредне кредите има:
- Физичко лице – носилац активног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала
Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име јавних прихода
- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком
Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности – осигурање
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
Члан 4.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за
обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности – осигурање усева,
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
Право на коришћење средстава Фонда за обнављање пољопривредног производног
потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење
одговарајућих превентивних активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња има:
- Физичко лице – носилац активног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала
Суботица – Експозитура Бачка Топола, у скалду са Правилником о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
- Предмет осигурања се налази на територији општине Бачка Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име јавних прихода
- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о осигурању са осигуравајућом
организацијом
Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за
одгајиваче говеда
Члан 5.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за
суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче
говеда.
Право на коришћење средстава Фонда за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и
набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда има:
- Физичко лице – носилац активног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала
Суботица – Експозитура Бачка Топола, у скалду са Правилником о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/13)
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Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка
Топола
Пољопривредно газдинство има највише 15 грла говеда која су уписана у матичну
евиденцију
Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име јавних прихода
Члан 6.

Овај Правилник ступа на снагу даном давања сагласности Општинског већа општине Бачка
Топола и објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
Комисија за подстицање развоја пољопривреде
Број: 320-251/2016-V-1
Дана: 10.10.2016.
Редни
број

Комисија за подстицање
развоја пољопривреде

САДРЖАЈ

Страна

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Бачка Топола

907

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Стара
Моравица

915

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка
Топола за 2016.годину

915

159.

Решење о промени апропријације

918

160.

Решење о отварању апропријације

919

161.

Решење о промени апропријације

920

162.

Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру сопствених
извора средстава

921

163.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

922

164.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

923

165.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

923

166.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

924

167.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

925

168.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

926

169.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

927

170.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

928

156.

157.

158.
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Страна

171.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

928

172.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

929

173.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

930

174.

Одлука о издвајању средстава за мере подршке

931

175.

Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда

933

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2016. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

