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На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС
РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014) и члана 11. став 1 Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, број 7-1/2017) на предлог Надзорног одбора
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне
потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола број 591/2017 од дана 04.12.2017.
године, Општинско веће општине Бачка Топола је дана 06.12.2017.године донело:
ОДЛУКУ О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ)
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА РАДИ ИЗГРАДЊЕ
1. Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште у јавној својини Општине Бачка
Топола ул. Маршала Тита бр. 30, уписано код Републичког геодетског завода Службе за
катастар непокретности Бачка Топола у лист непокретности број 6569 К.О. Бачка Тополаград парцела број 6133/3 улица Новосадска, њива 2. (друге) класе, земљиште у
грађевинском подручју, у површини од 01 ha- 83 a - 41 m2.
Парцела
се налази на локацији обухвата Плана детаљне регулације
ИСТОЧНЕ
ОБИЛАЗНИЦЕ И ТОПОЛСКОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА у Бачкој Тополи („Сл. лист
Бачка Топола“, бр. 5/2006). Према Генералном плану насеља Бачка Топола парцела се налази
у блоку 64. Парцела је оивичена са северне стране кат. парц. 6105/4 (улица Сунце), са
западне стране кат. парц. 6135/10, са јужне стране кат. парц. 6133/4 и са источне стране кат.
парц. 6131/2 (коридор пута источне обилазнице). Према постојећем стању предметну
локацију чини неизграђено грађевинско земљиште (њиве које се обрађују). Подземне воде су
на већим дубинама у односу на површину земљишта (на дубинама 8-10 m).
2. Намена катастарске парцеле
Предвиђене намене индустријске зоне:
- производне делатности разних облика и врста у оквирима тзв. лаке индустрије,
- објекти-простори за складиштење робе и велепродају робе изузев расутих, запаљивих и
експлозивних материјала и секундарних сировина,
- логистички центри за услужно складиштење и велепродају,
- бензинска станица за продају горива и гаса за моторна возила,
- прерада, паковање и складиштење полуготових и готових прехрамбених производа; прерада
и паковање воћа и поврћа, меснатих производа (без кланица).
3. Подаци о уређености - степену комуналне опремљености
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: Постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа,
'''крак 4'' са којег је могуће извести прикључак. Постоји изграђен главни колектор, на који је
мрежа канализацеје прикључена, на локацији укрштања улица Вељка Влаховића и парцеле
Железнице.
ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА: Постоји изграђена МБТС са које је могућ
прикључак. Планирана ВН напојна мрежа за индустријске објекте је 20 кV.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА: У коридору јужне ободне обилазнице
постављени су водови оптичког кабла.
ГАСОВОД: Из две постојеће ГМРС (главни доводни вод Ада – Бачка Топола високог
притиска и вод средњег притиска) могуће је обезбедити прикључак.
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА: Мрежу саобраћајница чине источна обилазница тј.
саобраћајница између Сенћанског пута Р-119 и Бечејског пута Р-108 и деоница тзв. Јужне
ободне обилазнице између Источне обилазнице и коридора железничке пруге.
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4. Услови за изградњу
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂ.
ПАРЦЕЛЕ: предња грађевинска линија (са улазне стране у комплекс) да буде минимално на
20 m од регулационе линије, бочне и задња грађевинске линије да буду минимално на 10 m
од граница грађевинске парцеле.
НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ И СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂ.
ПАРЦЕЛЕ: степен или индекс заузетости (искоришћености) 60%, индекс изграђености 2,1.
НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА: највећа дозвољена
спратност објеката је П+3+Пк одн. П+4, највећа дозвољена висина објеката је 22,00 m.
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ: уз главни објекат могу се
градити и други објекти супраструктуре. Парцеле се могу ограђивати транспарентном или
зиданом оградом. Обезбедити минимално 30% озелењених површина.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА: потребно је обезбедити довољан број паркинг
простора за све врсте возила и манипулативне површине на сопственој парцели.
УСЛОВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА: минимална удаљеност између суседних
објеката треба да је ½ висина вишег објекта. Стопе темеља објеката не могу прелазити
границе сопствене парцеле. Одводњавање атмосферских вода са једне грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој парцели.
УСЛОВИ ОБЛИКОВАЊА ОБЈЕКАТА: користити савремене материјале, код избора
конструктивних система тежити савременим решењима. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима, бојама и др. елементима тежити успостављању јединствене
естетске одн. визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. Обавезна је израда косог крова.
Испади-конзоле на објекту се могу формирати на висини већој од 3,00 м, и не могу прелазити
грађевинску линију објекта више од 1,60 m.
Приликом изградње потребно је тражити мишљење о потреби израде Процене утицаја од
надлежног органа.
5. Рок привођења земљишта намени и рок изградње објекта не може бити дужи од три (3)
године, а за помоћне објекте је 1 (једна) година.
6. Почетна цена за отуђење грађевинске парцеле у поступку прикупљања понуда износи
6.511.055,00 динара.
Учесници у поступку прикупљања понуда су у обавези да уплате депозит за учешће у
поступку прикупљања понуда, који износи 10% од почетне цене земљишта, на депозитни
рачун Општине Бачка Топола бр. 840-311804-87, модел 97, позив на број 62-206, који се
води код РС Министарство финансија Управа за трезор Филијала Суботица.
7. Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се урачунава у цену земљишта и одузима се од
вредности постигнуте у поступку јавног отварања понуда, док се осталим понуђачима који
нису остварили право на откуп земљишта, уплаћени депозит враћа у року од 5 (пет) дана од
дана одржавања јавног отварања понуда.
8. Право учешћа у поступку отуђења грађевинског земљишта имају сва заинтересована правна и
физичка лица која уплате депозит и поднесу уредну и благовремену писану понуду.
9. Рок за достављање понуда је до 10. јануара 2018. године до 12,00 часова.
Понуде се предају Комисији за грађевинско земљиште на писарници ЈП за грађевинско
земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, Маршала Тита бр. 70.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Јавног предузећа до
наведеног рока. Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису
приложене све исправе, како је предвиђено јавним огласом. Неблаговремене и непотпуне
понуде се неће разматрати.
10. Понуде у поступку прикупљања понуда се достављају у затвореној коверти са назнаком:
на предњој страни:
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„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ“
Број катастарске парцеле ____
на задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача
11. Понуда мора да садржи:
- За правна лица: назив и седиште, матични број и број решења о регистрацији код АПР-а,
порески идентификациони број и иста се оверава потписом и печатом овлашћеног лица;
- За физичка лица: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, а ако је то лице
предузетник и податке о упису у регистар АПР-а и порески идентификациони број.
Уз понуду учесник је дужан приложити:
- оверену фотокопију акта о регистрацији;
- доказ о уплати депозита;
- изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа;
- учесници који имају седиште на територији општине Бачка Тополе и доказ да су измирене
пореске обавезе на име локалних јавних прихода, који издаје Одељење за утврђивање и
наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.
Понуда треба да садржи све податке о катастарској парцели за коју се подноси као и износ
понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом.
Јавном отварању понуда могу присуствовати подносиоци понуда, односно законски
заступници или овлашћени представници истих.
Уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, грађевинско земљиште у јавној
својини се може отуђити, под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене и
прихватио све друге услове наведене у огласу.
12. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 10. јануара 2018. године у просторијама
Председништва општине Бачка Топола, у Сали Општинског већа, у ул. Маршала Тита бр. 38.,
у Бачкој Тополи, са почетком у 13,00 часова у присуству Комисије и заинтересованих
понуђача.
Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем понуда спроводи
Комисија за грађевинско земљиште именована решењем Председника општине Бачка Топола
бр. 02-190/2017-V од 08.11.2017. године, која о свом раду води записник, који се присутним
понуђачима доставља одмах по окончању поступка, а осталим понуђачима у року од 3 (три)
дана, а исти се са одговарајућим предлогом доставља и надлежном одељењу за имовинскоправне послове Општинске управе општине Бачка Топола у року од 8 (осам) дана од дана
одржане седнице.
Уколико се у поступку јавног отварања понуда утврди да две или више понуда садрже исте
понуђене износе, понуђачи ће бити усмено (ако су присутни), односно писмено позвани, о
томе да је потребно да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову писмену
понуду, са увећаним износом цене у односу на претходну понуду.
Отварање новопристиглих понуда одржаће се у року од 3 (три) дана од дана истека рока из
става 2 ове тачке, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.
Уколико позвани понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су
понуђачи доставили нову понуду са истом ценом, Комисија задржава право да избор
најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
13. По окончању поступка јавног отварања понуда Општинско веће општине Бачка Топола
доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем тексту:
Решење). Решење се доставља свим понуђачима.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је дужно да у року од 30 (тридесет) дана од дана
достављања Решења, и уплате целокупне цене закључи Уговор о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини (у даљем тексту: Уговор), којим ће регулисати међусобне односе,
у складу са законским прописима и Одлуком о грађевинском земљишту.
Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања
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поступка прикупљања понуда, односно не закључи Уговор, губи право на повраћај
депозита.
Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно
одредбама закона, односно Одлуке о грађевинском земљишту, те да му је на тај начин
повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора о отуђењу у року
од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана
закључења уговора.
14. Понуђач чија се понуда прихвати (купац) дужан је да исплати понуђену (утврђену) цену
грађевинског земљишта у року 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског
земљишта
15. Трошкове пореза и овере Уговора, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове
проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси најповољнији
понуђач које закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини.
16. Одлука о расписивању јавног огласа отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
објављује се у „ Службеном листу општине Бачка Топола“ и на званичном сајту општине
Општине Бачка Топола, www.btopola.org.rs.
17. Све информације у вези са огласом се могу добити у ЈП за грађевинско земљиште,
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола Маршала Тита 70., сваког радног дана од
10,00-13,00 часова, на телефон 024/715-177.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:464-40/2017-V
Дана:06.12.2017.
Бачка Топола

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
КИШЛИНДЕР ГАБОР, с.р.

245.

На основу члана 200. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима, члана 52. и 53.
Закона о јавним предузећима и члана 14. Уговора о оснивању, Скупштина Друштва с
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА" Суботица (Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним
отпадом
"РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА"
Суботица,
REGIONÁLIS
HULLADÉKTÁROLÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadka, Društvo s
ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "REGIONALNI DEPONIJ"
Subotica – у даљем тексту: Друштво) је на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донела
следеће
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
(Број: VIII/2017-26)

I
Разрешава се функције вршиоца дужности директора Друштва Кикић Андреа из
Суботице, јмбг: 1708977825047 са даном 06.11.2017. године, због истека периода на који је
изабрана.
II
За директора Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом "Регионална депонија" Суботица (у даљем тексту: Друштво), на мандатни период од 4
(четири) године почев од 17.11.2017. године, именује се Голи Чила из Суботице, ул. Иришког
венца бр. 29, јмбг 2002984825005, који заступа Друштва самостално и неограничено.
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III
Зарада директора Друштва се утврђује у висини од 100.422,75 динара без пореза и
доприноса, а међусобна права, обавезе и одговорности Друштва и директора ће се регулисати
Уговором о правима и обавезама директора, у складу са текстом који се налази у прилогу ове
одлуке, а за потписивање уговора у име Друштва овлашћује се председник Скупштине.
IV
Ова Одлука ступа на снагу дана 17.11.2017. године, а у складу са законом ће се извршити
регистрација именовања директора Друштва код Агенције за привредне регистре.
V
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику РС и у гласилима свих јединица локалних
самоуправа који су чланови Друштва.
Образложење:
Кикић Андреа је именована за вршиоца дужности директора Друштва Одлуком
Скупштине о избору вршиоца дужности директора од 07.11.2016. године број: VIII/2016-23, на
период од најдуже једне године, односно до избора директора по спроведеном јавном конкурсу.
Скупштина Друштва је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора број VIII/2017-20 од 15.09.2017. године.
Конкурс за именовање директора је спровела Конкурсна комисија, која је најпре сачинила
текст конкурса и исти објавила у Службеном гласнику Републике Србије број 88 од 29.09.2017.
године, службеним гласилима и интернет страницама локалних самоуправама који су чланови
друштва, интернет страници Друштва и Дневном листу Данас, који се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије.
Благовремено у року од 30 дана рачунајући од дана објављивања конкурса за именовање
директора пријавили су се кандидат и то: Голи Чила из Суботице и Андреа Кикић из Суботице.
Конкурсна комисија је дана 02.11.2017. године отворила пријаве кандидата за директора и
утврдила је да су обе пријаве поднете благовремено.
Конкурсна комисија је дана 06.11.2017. године обавила лични разговор са пријављеним
кандидатима и размотрила је приложени програм рада директора за наредне четири године.
Након тога 13.11.2017. године је конкурсна комисија утврдила да пријављени кандидат
Голи Чила из Суботице, испуњава све услове за именовање директора, саставила је листу
кандидата за именовање директора и предложила је да Скупштина за директора Друштва на
мандатни период од наредне 4 (четири) године именује Голи Чила из Суботице.
Скупштина је без примедби прихватила предлог конкурсне комисије за именовање
директора Друштва.
На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву.
Председник Скупштине Друштва:
Шанта Чаба, с.р.
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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
и 99/2016) и члана 25. став 3. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину (“Службени
лист општине Бачка Топола”, бр. 19/2016, 7/2017 и 20/2017), 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 2017. годину, у оквиру Раздела 4.ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, извор финансирања 01:
-

Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска активност: 2003-0001-Функционисање
средњих школа, функција 920, , економска класификација 463, на позицији 153.-Награде и
бонуси и остали расходи (јубиларне награде), планирани износ од 1.868.412,00 динара
увећава се са износом од 16.000,00 динара, те износи 1.884.412,00 динара;

-

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, Програмска активност:0901-0006Подршка деци и породицама са децом, функција 040, економска класификација 472, на
позицији 176.-Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете у породици,
планирани износ од 1.900.000,00 динара умањује се са износом од 16.000,00 динара, те
износи 1.884.000,00 динара.

II
Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима у оквиру позиције 153. За јубиларне награде у СТШ „Шинковић
Јожеф“ у Бачкој Тополи.
III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за
друштвене делатности.
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:400-2/2017-III-6
Дана:13.11.2017.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени
апропријације дана 13.11.2017. године.
Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.
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На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и
99/2016) и члана 12. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 19/2016, 7/2017 и 20/2017), Начелник Општинске управе Бачка Топола
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу:
Уговора о суфинансирању набавке књига и других публикација за јавне општинске и
градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години, закљученог између Покрајинског
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Библиотеке
„Ержебет Јухас“ Бачка Топола, број: 137-451-3502/2017-01 од 17.10.2017. године (наш број: 6301/2017-III од 13.11.2017. године) и Решења Секретаријата под истим бројем од 25.10.2017. године
(наш број и датум пријема је исти као код уговора), отвара (повећава) се апропријација у оквиру
Раздела 4.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 4.4.- Установе културе и религија, Глава 4.4.2. –
Библиотека „Јухас Ержебет“, Програм 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, Програмска активност:1201-0001,
функција 820, извор финансирања 07, економска класификација 515, позиција 305.1.-Набавка
књига и публикација на основу конкурса виших нивоа власти, са планираним износом од
150.000,00 динара (укупно планирана средства на позицији износе 173.000,00 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
150.000,00 динара, те уместо 53.812.927,13 динара, износи 53.962.927,13 динара.
III
Дозначена средства из члана I овог Решења, употребиће се сходно закљученом уговору са
даваоцима 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: 400-4/2017-III-22
Дана: 23.11.2017.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 23.11.2017. године.
Председник општине
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, 103/2015 и
99/2016), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист
општине Бачка Топола“, број: 19/2016 7/2017 и 20/2017), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112, економска класификација
499, извор финансирања 01, позиција 228. – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 111.000,00 динара на име финансирања накнада за рад лекарских
комисија – интерресорна комисија.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.1.-Општинска управа, Програм 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА,
програмска активност:1801-0003 - мртвозорство, функција 760, извор финансирања 01, економска
класификација 424, позиција 180—Накнаде за рад лекарских комисија.
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: 400-5/2017-III-14
Дана: 24.11.2017.
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

249.
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 и
99/2016), члана 10. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину („Службени лист
општине Бачка Топола“, број: 19/2016 7/2017 и 20/2017), Председник општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину Раздео 4.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 4.1. –Општинска управа, Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112, економска класификација
499, извор финансирања 01, позиција 228. – Текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела
средстава у укупном износу од 199.967,00 динара на име финансирања јубиларне награде у Дому
културе општине Бачка Топола.
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II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 4.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 4.4.-Установе културе и религија, Глава 4.4.1.-Дом културе општине Бачка Топола,
Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, програмска активност:1201-0001-Функционисање локалних
установа културе, функција 820, извор финансирања 01, економска класификација 416, позиција
279—Награде и бонуси.
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за
друштвене делатности.
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: 400-5/2017-III-15
Дана: 24.11.2017.
Бачка Топола

Редни
број

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

САДРЖАЈ

Страна

Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење
(продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола
ради изградње

1075

245.

Одлука о именовању директора

1078

246.

Решење о промени апропријације

1080

247.

Решење о отварању апропријације

1081

248.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

1082

249.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

1082

244.

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2017. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

