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БРОЈ 
АКТА 

НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ  
ОБЈАВЉЕН 

СТРАНА 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СТАТУТ 

14. Статут општине Бачка Топола (5.1) 40 

ПОСЛОВНИК   

38. Пословник Скупштине општине Бачка Топола (7.1) 291 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

59. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Бачка Топола за 2019. годину (7.2) 605 

ОДЛУКЕ 

15. Одлука о Локалном омбудсману општине Бачка Топола (5.1) 79 

16. Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка Топола 
за 2019. годину (5.1) 90 

17. Одлука о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Републику Србију- 
Министарство унутрашњих послова- Полицијску управу Суботица- на путничкoм 
возилу без накнаде - за потребе Полицијске станице  Бачка Топола (5.1) 91 

18. Одлука о преносу коришћења на покретној ствари – трактору, који је у јавној својини 
општине Бачка Топола на  ЈП „Комград“ Бачка Топола (5.1) 92 

31. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи (5.2) 105 

39. Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2018. 
годину (7.1)  330 

40. Одлука о такси превозу на територији општине Бачка Топола (7.1) 465 
41. Одлука о накнадама за коришћење јавних  површина на територији општине Бачка 

Топола (7.1) 478 

42. Одлука о допуни одлуке о социјалној заштити општине Бачка Топола (7.1) 483 

43. Одлука о изменама одлуке о локалним комуналним таксама (7.1) 484 
44. Одлука о усклађивању оснивачког акта Основне школе „Чаки Лајош“ у Бачкој 

Тополи са Законом о националним саветима националних мањина (7.1) 488 

58. Одлука о усвајању Локалног Антикорупцијског Плана (ЛАП) за општину Бачка 
Топола (7.1) 501 

71. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2019. годину (9.) 773 

72. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних  и других објеката привременог 
карактера на јавним и другим површинама на територији општине Бачка Топола (9.) 849 

73. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола (9.) 865 

74. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2019. години (9.) 873 

112. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2019. годину (12.) 918 
113. Одлука о приступању доношења Одлуке о измени Статута општине Бачка Топола 

(12.) 995 

121. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2019. годину (13.)  1002 

139. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2019. годину (15.) 1094 

160. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2020. годину (18.) 1266 

161. Кадровски план Општинске управе Бачка Топола за 2020. годину (18.) 1344 
162. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе 

облике у систему локалне самоуправе општине Бачка Топола за 2019. годину (18.) 1347 

163. Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка 
Топола за 2019. годину (18.) 1349 

164. Одлука о поступку доделе признања ”Про урбе” (18.) 1350 

165. Одлука о оснивању и именовању Општинског савета родитеља општине Бачка 
Топола (18.) 1351 

166. Oдлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената са територије 
општине Бачка Топола (18.) 1353 
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РЕШЕЊА 

19. Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 
Суботица за 2019. годину (5.1) 93 

20. Решење о давању сагласности на Посебан програм Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 
Суботица, за коришћење средстава из буџета у 2019. години (5.1) 93 

21. Решење о престанку функције Заштитника грађана (5.1) 94 

22. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора „Дома културе општине Бачка Топола“ 
(5.1) 94 

23. Решење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора „Дома културе 
општине Бачка Топола“ (5.1) 95 

24. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора „Музеја општине Бачка Топола“ (5.1) 95 
25. Решење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора „Музеја општине 

Бачка Топола” (5.1) 96 
26. Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бачка Топола (5.1) 96 

45. Решење о давању сагласности на Програм управљања риболовном водом 
”Бачкотополско језеро” у оквиру парка природе ”Бачкотополске долине” за период 
2018-2027. године (7.1) 489 

46. Решење о избору Локалног омбудсмана (7.1) 490 

75. Решење о давању сагласности на  допуну Статута Туристичке организације општине 
Бачка Топола (9.) 873 

76. Решење о именовању Заменика директора Туристичке организације општине Бачка 
Топола (9.) 874 

77. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Kомисије за  буџет 
и финансије (9.) 874 

78. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за  избор 
и именовање (9.) 875 

79. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за  
статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине (9.) 876 

80. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за  
урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине (9.) 876 

81. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за 
здравство, друштвену бригу о деци, социјалну заштиту и заштиту породице (9.) 877 

82. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за 
културу, образовање и развој информатике (9.) 877 

83. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за  
развој општине (9.) 878 

84. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за  
пољопривреду и задругарство (9.) 879 

85. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за  
развој привреде, мале привреде и приватно предузетништво (9.) 879 

86. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за 
омладину и спорт (9.) 880 

87. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за 
представке и жалбе (9.) 880 

88. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за 
административно-мандатна питања (9.) 881 

89. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за избор и 
именовање (9.) 882 

90. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за прописе и 
управу (9.) 883 

91. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за буџет, 
финансије, друштвено-економски развој и привреду (9.) 884 

92. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за друштвене 
делатности, образовање, социјална питања, здравство, омладину и спорт (9.) 885 

93. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне 
средине (9.) 886 
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94. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за рад и развој 
месних заједница и односе са верским заједница (9.) 887 

95. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за 
пољопривреду и развој села (9.) 888 

96. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за представке 
и притужбе (9.) 888 

97. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за награде и 
признања (9.) 889 

98. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за утврђивање 
предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места (9.) 890 

99. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Одбора за борбу 
против корупције (9.) 891 

100. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ из Бачке 
Тополе (9.) 892 

101. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ из Бачке 
Тополе (9.) 892 

114. Решење о образовању Комисије за планове општине Бачка Топола (12.) 996 

140. Решење о давању сагласности на прву измену Програмa пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ Суботица за 2019. годину (15.) 1172 

141. Решење о давању сагласности на прву измену Посебног програма Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстимкомуналним отпадом „Регионална 
депонија“  д.о.о Суботица  за коришћење средстава из буџета за 2019. годину (15.) 1172 

142. Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за 2020. 
годину (15.) 1173 

143. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад 
за општину Бачка Топола и Мали Иђош (15.) 1174 

144. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад 
општине Бачка Топола (15.) 1175 

145. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални 
рад за општину Бачка Топола и Мали Иђош (15.) 1175 

146. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални 
рад општине Бачка Топола (15.) 1176 

147. Решење о разрешењу члана управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 
Бачка Топола (15.) 1177 

148. Решење о именовању  члана  Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 
Бачка Топола (15.) 1177 

149. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој техничкој школи “Шинковић 
Јожеф“ Бачка Топола (15.) 1178 

150. Решење о именовању члана Школског одбора у Средњој техничкој школи “Шинковић 
Јожеф“ Бачка Топола (15.) 1178 

167. Решење о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа комунално 
стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2020. годину (18) 1355 

168. Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа за одржавање 
пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2020. годину (18.) 1355 

169. Решење о давању сагласности на годишњи Програм пословања Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 2020. годину (18.) 1356 

170. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Основној школи “Никола Тесла“ 
Бачка Топола (18.) 1356 

171. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ из 
Бачке Тополе (18.) 1357 

172. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ „Никола Тесла“ у Бачкој Тополи (18.) 1357 

173. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ ”Никола Тесла” у Бачкој Тополи (18.) 1358 

174. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ „18. Октобар“ у Новом Орахову (18.) 1358 
175. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ ”18. Октобар” у Новом Орахову (18.) 1359 

176. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ „18. Октобар“ у Новом Орахову (18.)  1359 
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177. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ ”18. Октобар” у Новом Орахову (18.) 1360 

178. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 
„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (18.) 1360 

179. Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Доситеј 

Обрадовић“ Бачка Топола (18.) 1361 

180. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Пољопривредној школи из Бачке 
Тополе (18.) 1361 

181. Решење о именовању члана Школског одбора у Пољопривредној школи у Бачкој 

Тополи (18.) 1362 
182. Решење о разрешењу председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије у 

сталном саставу и њихових заменика (18.) 1362 

183. Решење о именовању председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије у 
сталном саставу и њихових заменика (18.) 1363 

184. Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бачка Топола (18.) 1365 

ЗАКЉУЧЦИ 

47. Закључак o усвајању деобног биланса Центра за социјални рад општине Бачка Топола 
и Мали Иђош са стањем на дан 31.12.2018. године (7.1) 490 

111. Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 
Топола (12.) 918 

115. Закључак о давању налога ЈП „Комград“ Бачка Топола о расподели добити за 2018. 
годину (12.) 997 

116. Закључак о давању сагласности на Одлуку о нераспоређивању добитка за 2018.годину 
Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 
комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о Суботица (12.) 998 

120. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 
Топола (13.) 1002 

122. Закључак о давању налога ЈП „Комград“ Бачка Топола за уплату средтава ради 
реализације пројекта „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља 
Бачка Топола“ (13.) 1025 

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

РЕШЕЊЕ 

54. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја (7.1) 497 

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ 

10. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (4.) 28 

28. Одлука о избору најповољнијег понуђача за  давању у закуп пословног простора у 
јавној својини општине Бачка Топола (5.1) 99 

130. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Регреси – регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) (13.) 1067 

131. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите (13.) 1069 

132. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинства – набавка нових пчелињих друштава (13.) 1071 

133. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинства – набавка опреме за пчеларство (13.) 1073 
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134. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња (13.) 1075 

135. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и 

набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња (13.) 1077 
136. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора (13.) 1079 

137. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, 

контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда и 

набавке лекова за пчеларе (13.) 1081 
138. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (14.) 1085 

   

КОНКУРС 

1. Кoнкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области јавног 

информисања у 2019. години (1.) 1 

ПРАВИЛНИК 

2. Правилник о измени Правилника о пружању услуге личног пратиоца детета (2.) 6 

РЕШЕЊА 

5. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 
у 2019. години (2.) 8 

33. Решење о допуни решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 

(6.) 287 
36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (6.) 289 

51. Решење о образовању Kомисије за давање мишљења на предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. gодину у општини 
Bачка Tопола (7.1) 494 

52. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја (7.1) 495 

53. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја (7.1) 496 

68. Решење о давању сагласности Месној заједници Бачка Топола за издавање у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (8.) 769 
70. Решење о образовању Комисије за категоризацију угоститељских објеката на територији 

општине Бачка Топола (8.) 770 

117. Решење о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 
(12.) 998 

118. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (12.) 999 

124. Решење о именовању Комисије за скидање усева са пољопривредног земљишта у 
државној својини које се налази на територији општине Бачка Топола (13.) 1027 

156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (15.) 1184 

157. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (15.) 1185 
192. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (18.) 1383 

193. Решење о измени решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у 2019. години (18.) 1384 

203. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (19.) 1434 
204. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (19.) 1435 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ПРАВИЛНИК 

159. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, 

Служби буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана Општине Бачка Топола 

(17.) 1190 
194. Правилник о финансирању удружења грађана из буџета општине Бачка Топола (18.) 1385 

ОДЛУКА 

8. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног  простора у јавној 
својини општине Бачка Топола (3.) 23 

ПРОГРАМИ 

32. Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за  

2019. годину (6.) 284 
49. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине 

Бачка Топола у 2019. години (7.1) 492 

127. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Бачка Топола за 2019. годину (13.) 1030 
195. Програм o измени програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2019. годину (19.) 1395 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ 

27. Посебан програм за унапређење живота у општини Бачка Топола из средстава 

остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 

2019. години (5.1) 97 

РЕШЕЊА 

3. Решење о престанку дужности председника и члана Жалбене комисије (2.) 6 

4. Решење о именовању председника и члана Жалбене комисије (2.) 7 
6. Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈП ''Комград'' Бачка 

Топола (2.) 10 

7. Решење о измени Решења о образовању Конкурсне комисије за спровођење поступка 
доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола (2.) 21 

12. Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних савета у 
2019. години (4.) 37 

13. Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије (4.) 39 

50. Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја на локалним 
путевима и улицама у насељеним местима општине Бачка Топола (7.1) 493 

56. Решење о учешћу општине Бачка Топола у финансирању пројекта од националног 
интереса - снимање дугометражног играног филма „Светозарје српско“ (7.1) 499 

57. Решење о отуђењу грађевинско земљиште у јавној својини (парцела бр. 597/2, К.О. 
Горња Рогатица) (7.1) 499 

69. Решење o ценовнику услуга  у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз 
мора обављати на територији општине Бачка Топола (8.) 769 

104. Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима Радарског 
центра "Бајша" у 2019. години (10.) 899 

125. Решење о давању сагласности на цену комуналне услуге снабдевање топлотном 
енергијом ЈП „Комград“ Бачка Топола (13.) 1028 

158. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бачка Топола (16.) 1188 

185. Решење о давању  сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 
«Тржница» Бачка Топола за 2020. годину (18.) 1366 

186. Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈП ''Комград'' Бачка Топола 
(18.) 1367 
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ЗАКЉУЧАК 

126. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о измени Статута општине Бачка Топола (13.) 1029 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

РЕШЕЊЕ 

110. Решење о образовању Интерресорне комисије (11.) 916 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ПРАВИЛНИК 

109. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система општине Бачка 

Топола (11.) 905 

РЕШЕЊА 

29. Решење о отварању апропријације (5.1) 100 

30. Решење о отварању, односно промени апропријације у оквиру других извора 

средстава (5.1) 102 
34. Решење о отварању апропријације (6.) 287 

35. Решење о промени апропријације (6.) 288 

55. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја (7.1) 498 

61. Решење о отварању апропријације (8.) 762 

62. Решење о отварању апропријације (8.) 763 

63. Решење о отварању апропријације (8.) 764 
64. Решење о отварању апропријације (8.) 765 

65. Решење о отварању апропријације (8.) 766 

66. Решење о отварању апропријације (8.) 767 
67. Решење о отварању апропријације (8.) 768 

105. Решење о отварању апропријације (10.) 900 

106. Решење о отварању апропријације (10.) 901 
107. Решење о отварању апропријације (10.) 902 

108. Решење о отварању, односно промени апропријације у оквиру других извора 

средстава (10.) 903 

151. Решење о отварању апропријације (15.) 1179 
152. Решење о отварању апропријације (15.) 1180 

153. Решење о отварању апропријације (15.) 1181 

154. Решење о отварању апропријације (15.)    1182 
155. Решење о отварању апропријације (15.)    1183 

187. Решење о промени апропријације (18.) 1378 

188. Решење о промени апропријације (18.) 1379 
189. Решење о изменама решењa о отварању апропријације (18.) 1380 

190. Решење о промени апропријације (18.) 1381 

191. Решење о промени апропријације (18.) 1382 

197. Решење о промени апропријације (19.) 1428 
198. Решење о промени апропријације (19.) 1429 

199. Решење о промени апропријације (19.) 1430 

200. Решење о промени апропријације (19.) 1431 
201. Решење о промени апропријације (19.) 1432 

202. Решење о отварању апропријације (19.) 1433 

  

 



РЕГИСТАР ЗА 2019. ГОДИНУ    СТРАНА 8. OLDAL    A 2019. ÉVI  TÁRGYMUTATÓ 

 

АКТИ КОМИСИЈА 

ЈАВНИ ПОЗИВИ И ПОЗИВИ 

102. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Бачка Топола за 2020. годину 

(10.) 895 
103. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Бачка Топола за 2020. годину (10.) 896 

   

ОДЛУКЕ 

128. Одлука о издвајању средстава за мере подршке (13.) 1059 

196. Одлука о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке (19.)  1424 

   

ПРАВИЛНИК 

129. Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за 2019. 

годину (13.) 1062 

ЗАКЉУЧАК 

11. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине  Бачка Топола у другом кругу (4.) 35 

60. Закључак о утврђивању закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по 
основу права пречег закупа на територији општине  Бачка Топола (7.2) 759 

123. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине  Бачка Топола у првом кругу (13.) 1025 

  

 

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ИЗВЕШТАЈИ 

119. Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола (13.) 1001 

   

АКТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

9. Решење Покрајинске владе о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних 

школа на територији Општине Бачка Топола (3.) 
27 

АКТ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  
 

48. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању мађарских назива насељених места (7.1) 491 
   

ИСПРАВКА 

37. Исправка датума објављеног Службеног листа (6.) 290 
  

 

   

   

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». 


