
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЛУЖБЕНИ        

ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

 

     TOPOLYA KÖZSÉG 

 

 HIVATALOS 

LAPJA 
 

РЕГИСТАР ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

A 2020. ÉVI TÁRGYMUTATÓ 

 



РЕГИСТАР ЗА 2020. ГОДИНУ    СТРАНА 1. OLDAL    A 2020. ÉVI  TÁRGYMUTATÓ 

 

БРОЈ 

АКТА 

НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ  

ОБЈАВЉЕН 
СТРАНА 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

130. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Бачка Топола за 2020. годину (25.3) 540 

ОДЛУКЕ 

9. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2020. годину (3.) 22 

10. Одлука о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања делатности 
градско-приградског превоза путника на територији општине Бачка Топола (3.) 105 

11. Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка Топола 
за 2020. годину (3.) 105 

12. Одлука о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Републику Србију- 
Министарство унутрашњих послова- Полицијску управу Суботица- на опреми без 
накнаде - за потребе Полицијске станице  Бачка Топола (3.) 106 

13. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола – за 
потребе Месне заједнице Криваја (3.) 107 

50. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2020. годину (15.) 176 

51. Одлука о измени Одлуке o накнадама за коришћење  јавних  површина  на територији 
општине Бачка Топола (15.) 255 

82. Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Бачка Топола (23.) 309 

113. Одлука о потврђивању мандата нових одборника у Скупштини општине Бачка 
Топола (25.2) 383 

114. Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2019. 
годину (25.2) 384 

115. Одлука о Општинском већу општине Бачка Топола (25.2) 520 

139. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2020. години (27.) 720 

144. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2020. годину (29.) 726 

145. Одлука о оснивању и именовању Општинског савета родитеља општине Бачка 
Топола (29.) 816 

146. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о преузимању оснивачких права у области 
примарне здравствене заштите за Дом здравља „Др  Јанош Хаџи“ и апотеке у Бачкој 
Тополи (29.) 818 

185. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину (33.) 874 

186. Кадровски план Општинске управе Бачка Топола за 2021. годину (33.) 972 

187. Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка 
Топола за 2020. годину (33.) 976 

188. Одлука о боравишној такси (33.) 976 

189. Одлука о размени непокретности (33.) 979 

190. Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији 
општине Бачка Топола (33.) 981 

191. Одлуку о изради измена и допуна плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 
Тополи (33.) 982 

РЕШЕЊА 

14. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама уговора о оснивању „Регионална 

депонија“ д.о.о. Суботица (3.) 108 

15. Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 

Суботица за 2020. годину (3.) 109 

16. 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 2020. години (3.) 109 
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17. Решење o измени Решења о образовању Комисије за планове општине Бачка Топола 

(3.) 110 

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

општине Бачка Топола (3.) 111 

52. Решење о разрешењу председника, члана, секретара и заменика секретара Општинске 

изборне комисије у сталном саставу (15.) 256 

53. Решење о именовању председника, члана, секретара и заменика секретара Општинске 

изборне комисије у сталном саставу (15.) 257 

81. Решење о образовању Верификационог одбора (23.) 309 

83. Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 

на конститутивној седници Скупштине општине (23.) 311 

84. Решење о избору председника Скупштине општине Бачка Топола (23.) 311 

85. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Бачка Топола (23.) 312 

86. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Бачка Топола (23.) 312 

87. Решење о избору Председника општине Бачка Топола (23.) 313 

88. Решење о избору заменика Председника општине Бачка Топола (23.) 313 

89. Решење о избору чланова Општинског Већа општине Бачка Топола (23.) 314 

112. Решење о образовању Верификационог одбора (25.2) 382 

116. Решење о избору председника и чланова Одбора за награде и признања (25.2) 528 

117. Решење о разрешењу чланa Школског одбора у Основној школи ”Вук Караџић” на 

Криваји (25.2) 529 

118. Решење о именовању чланa Школског одбора у Основној школи ”Вук Караџић” на 

Криваји (25.2) 529 

119. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Средњој техничкој школи 

”Шинковић Јожеф” у Бачкој Тополи (25.2) 530 

120. Решење о именовању чланова Школског одбора у Средњој техничкој школи 

”Шинковић Јожеф” у Бачкој Тополи (25.2) 531 

121. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Бачка 

Топола (25.2) 531 

122. Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Бачка 

Топола (25.2) 532 

123. Решење о разрешењу заменика председника Управног одбора и члана Управног одбора 

Центра за социјални рад општине Бачка Топола (25.2) 532 

124. Решење о именовању заменика председника и члана Управног одбора Центра за 

социјални рад општине Бачка Топола (25.2) 533 

125. Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бачка Топола (25.2) 534 

147. Решење о избору председника и чланова Одбора за административно-мандатна питања 

(29.) 819 

148. Решење о избору председника и чланова Одбора за избор и именовање (29.) 820 

149. Решење о избору председника и чланова Одбора за прописе и управу (29.) 821 

150. Решење о избору председника и чланова Одбора за буџет, финансије, друштвено-

економски развој и привреду (29.) 822 

151. Решење о избору председника и чланова Одбора за друштвене делатности, образовање, 

социјална питања, здравство, омладину и спорт (29.) 823 

152. Решење о избору председника и чланова Одбора за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне средине (29.) 824 

153. Решење о избору председника и чланова Одбора за рад и развој месних заједница и 

односе са верским заједницама (29.) 825 

154. Решење о избору председника и чланова Одбора за пољопривреду и развој села (29.) 826 

155. Решење о избору председника и чланова Одбора за представке и притужбе (29.) 827 

156. Решење о избору председника и чланова Одбора за утврђивање предлога назива улица, 

тргова, заселака и делова насељених места (29.) 828 

157. Решење о избору председника и чланова Одбора за борбу против корупције (29.) 829 
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158. Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програмазаштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка 

Топола за 2021. годину (29.) 830 

159. Решење о разрешењу заменика директора Туристичке организације општине Бачка 

Топола (29.) 831 

160. Решење о именовању заменика директора Туристичке организације општине Бачка 

Топола (29.) 832 

161. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Пољопривредној школи у Бачкој 

Тополи (29.) 832 

162. Решење о именовању чланa Школског одбора у Пољопривредној школи у Бачкој 
Тополи (29.) 833 

192. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа комунално 
стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2021. годину (33.) 986 

193. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за одржавање 
пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2021. годину (33.) 986 

194. 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 2021. годину (33.) 987 

195. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 
комунално стамбене грађевинске делатности ”Комград” Бачка Топола (33.) 987 

196. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 
комунално стамбене грађевинске делатности ”Комград” Бачка Топола (33.) 988 

197. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште, путеве иизградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (33.) 988 

198. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (33.) 989 

199. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 
одржавање пијаце и пружање услуга на њој ”Тржница” Бачка Топола (33.) 990 

200. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 
одржавање пијаце и пружање услуга на њој ”Тржница” Бачка Топола (33.) 990 

201. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Библиотеке Ержебет 
Јухас“ у Бачкој Тополи (33.) 991 

202. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Библиотеке Ержебет 
Јухас“ у Бачкој Тополи (33.) 992 

203. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „Библиотеке Ержебет 
Јухас“ у Бачкој Тополи (33.) 992 

204. Решење о именовању  председника и чланова Надзорног одбора „Библиотеке Ержебет 
Јухас“ у Бачкој Тополи (33.) 993 

205. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Дома културе општине 
Бачка Топола“ (33.) 994 

206. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Дома културе општине 
Бачка Топола“ (33.) 994 

207. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „Дома културе 
општине Бачка Топола“ (33.) 995 

208. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Дома културе 
општине Бачка Топола“ (33.) 996 

209. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе – Музеј 
општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (33.) 996 

210. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе – Музеј 

општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (33.) 997 

211. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Установе – Музеј 

општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (33.) 998 

212. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе – Музеј 

општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (33.) 998 

213. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (33.) 999 
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214. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (33.) 1000 

215. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола (33.) 1000 

216. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола (33.) 1001 

217. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола (33.) 1002 

218. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола (33.) 1002 

219. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални рад општине 

Бачка Топола (33.) 1003 

220. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад општине 

Бачка Топола (33.) 1003 

221. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад 

општине Бачка Топола (33.) 1004 

222. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад 

општине Бачка Топола (33.) 1004 

223. Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима 

из изворне надлежности општине Бачка Топола (33.) 1005 

224. Решење o измени Решења о образовању Комисије за планове општине Бачка Топола 

(33.) 1008 

ЗАКЉУЧЦИ 

126. Закључак о давању сагласности на Одлуку о распоређивању добити за 2019.годину 

Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним 

отпадом „Регионална депонија“ д.о.о Суботица (25.2) 535 

127. Закључак о давању налога ЈП „Комград“ Бачка Топола о расподели добити за 2019. 

годину (25.2) 535 

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДЛУКА 

168. Одлука о расписивању избора за чланове Савета меснe заједницe Стара Моравица (30.) 840 

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ 

6. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (2.) 7 

62. Одлука о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола 
Месној заједници Бајша (19.) 278 

90. Одлука о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола 
Дому културе општине Бачка Топола (23.) 314 

104. 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 (25.1) 361 

105. 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 (25.1) 364 

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

пољопривреде – Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња (25.1) 367 
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107. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите (25.1) 370 

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

пољопривреде – Назив мере: инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинства – набавка опреме за пчеларство (25.1) 373 

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

пољопривреде – Назив мере: Регреси – регрес за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) (25.1) 376 

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

пољопривреде – Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора (25.1) 378 

180. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бачка Топола 

(32.) 857 

181. Одлука о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Бачка 

Топола на којој је носилац права коришћења Дом културе општине Бачка Топола (32.) 858 

   

КОНКУРС 

8. Конкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области 

јавног информисања у 2020. години (2.) 17 

ПРАВИЛНИК 

1. Прaвилник о допуни Правилника о додели средстава из буџета општине Бачка Топола 

и о критеријумима и мерилима за категоризацију спортских организација (1.) 1 

2. Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и начину финансирања или 

суфинансирања рада културних центара и културно-уметничких друштава општине 

Бачка Топола (1.) 2 

3. Прaвилник о измени и допуни Правилника o нaчину финансирања манифестација од 

општинског значаја и мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у 

култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бачка Топола (1.) 3 

РЕШЕЊА 

4. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава 

културним центрима и културно-уметничким друштвима у општини Бачка Топола 

(1.) 4 

5. Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење поступка доделе 
финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола (1.) 5 

19. Решење o образовању Локалног савета за запошљавање (3.) 111 

20. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 
субјеката у 2020. години (3.) 112 

29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (7.) 142 

30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (7.) 143 

31. Решење о измени Решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 
политичких субјеката у 2020. години (7.) 144 

35. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (10.) 151 

36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (10.) 152 

63. Решење о давању сагласности Месној заједници Пачир за издавање у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (19.) 279 

64. Решење о давању сагласности Месној заједници Стара Моравица за издавање у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (19.) 280 

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

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (21.) 292 

76. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (21.) 300 

77. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (21.) 301 

78. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (21.) 302 
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79. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (21.) 303 

91. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину у 

општини Бачка Топола (23.) 315 

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

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

смрти (23.) 316 

93. Решење о постављењу помоћника Председника општине за област друштвених 

делатности (24.) 318 

94. Решење о постављењу помоћника Председника општине за област пољопривреде и 

заштите животне средине и економског развоја (24.) 319 

137. Решење о образовању комисије за спровођење поступка поверавања комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Бачка 

Топола и именовању њених чланова (26.) 716 

140. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (27.) 720 

141. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (27.) 721 

142. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду од 01.07. до 31.12.2020. године (28.) 723 

234. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (34.) 1023 

235. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (34.) 1024 

236. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (34.) 1025 

237. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (34.) 1026 

239. Решење о измени Решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у периоду од 01.07. до 31.12.2020. године (34.) 1029 

   

   

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОДЛУКА 

66. Одлука о расписивању јавног  огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње (20.) 283 

131. Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње 

(парцела број 6142/5) (26.) 701 

132. Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње 

(парцела број 877) (26.) 705 

133. Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине бачка топола  ради изградње 

(парцела број 1104) (26.) 708 

134. Одлуку о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње 

(парцела број 5327/2) (26.) 711 

ПРОГРАМИ 

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

2020. годину (13.) 165 

101. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Бачка Топола за 2020. годину (25.1) 330 

182. Програм о измени Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за  општину Бачка Топола за 2020. годину (32.) 859 
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ 

54. Посебан  програм за унапређење живота у општини Бачка Топола из средстава 
остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 
2020. години (15.) 258 

РЕШЕЊА 

21. Решење о давању сагласности на ценовник за издавање урбанистичких услова, 
урбанистичких пројеката и планова, извода из плана и др. послова Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 2020. годину (3.) 114 

37. Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних савета у 
2020. години (11.) 154 

38. Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима Радарског 
центра "Бајша" у 2020. години (11.) 155 

39. Решење о постављењу Општинског правобраниоца општине Бачка Топола (11.) 156 

47. Решење о ценовнику услуга такси превоза на територији општине Бачка Топола (13.) 168 

95. Решење о отуђењу грађевинско земљиште у јавној својини општине Бачка Топола (24.) 320 

96. Решење о давању сагласности на цене услуге превоза у линијском превозу путника 
превознику „Бечејпревоз“ д.о.о. Бечеј на територији општине Бачка Топола (24.) 322 

129. Решење о давању сагласности на цену комуналне услуге снабдевање топлотном 
енергијом ЈП „Комград“ Бачка Топола (25.2) 537 

143. Решење о образовању комисије за подстицање развоја пољопривреде (28.) 725 

163. Решење о престанку дужности члана Жалбене комисије (29.) 833 

164. Решење о именовању члана Жалбене комисије (29.) 834 

165. Измена Решења о образовању Комисије за остваривање права на услуге Народне 
кухиње и именовању њених чланова (29.) 834 

169. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Бачка Топола 
(30.) 840 

170. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (К.О. Бачка Топола-град, катастарска 
парцела број 6142/5) (30.) 842 

171. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (К.О. Бачка Топола-град, катастарска 
парцела број 877) (30.) 844 

172. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (К.О. Бачка Топола-град, катастарска 
парцела број 5327/2) (30.) 846 

   

ЗАКЉУЧАК 

173. Закључак о утврђивању нацрта Одлуке о допуни Статута општине Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 5/2019„) (30.) 

848 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ПЛАН 

80. План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у 
Општинској управи Бачка Топола (22.) 305 

РЕШЕЊА 

69. Решење о промени апропријације (21.) 293 

70. Решење о отварању апропријације (21.) 294 

71. Решење о отварању, односно промени апропријације у оквиру других извора 
средстава (21.) 295 

72. Решење о отварању апропријације (21.) 296 

73. Решење о отварању апропријације (21.) 297 

74. Решење о отварању апропријације (21.) 298 

75. Решење о отварању апропријације (21.) 299 

227. Решење о отварању апропријације (34.) 1016 

228. Решење о отварању апропријације (34.) 1017 
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229. Решење о отварању апропријације (34.) 1018 

230. Решење о отварању апропријације (34.) 1019 

231. Решење о промени апропријације (34.) 1020 

232. Решење о промени апропријације (34.) 1021 

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

средстава (34.) 1022 

АКТИ КОМИСИЈА 

ЈАВНИ ПОЗИВИ И ПОЗИВИ 

59. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Бачка Топола за 2021. годину (18.) 271 

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

земљишта у државној својини на територији  општине Бачка Топола за 2021. годину 

(18.) 274 

ОДЛУКЕ 

102. Одлука о издвајању средстава за мере подршке (25.1) 352 

183. Одлука о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке (32.) 867 

   

ПРАВИЛНИК 

103. Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за 2020. 

годину (25.1) 356 

ЗАКЉУЧАК 

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

својини на територији општине  Бачка Топола у другом кругу (2.) 15 

138. Закључак о утврђивању закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по 

основу права пречег закупа на територији општине Бачка Топола (26.) 717 

   

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ПОСЛОВНИК 

22. Пословник о раду Општинске изборне комисије у Бачкој Тополи (3.) 123 

   

ОДЛУКЕ 

24. Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног 
материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола који 
ће се одржати 26. априла 2020. године (4.) 135 

25. Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине 
општине Бачка Топола који ће се одржати 26. априла 2020. године (4.) 136 

57. Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине општине Бачка 
Топола на бирачким местима број  26. Зграда дома културе у Горњој Рогатици и 48. 
Зграда бивше школе у Малом Београду (17.) 268 

   

ИЗВЕШТАЈИ 

58. Извештај о резултатима избор за одборнике скупштине општине Бачка Топола 

одржаним 21.06.2020. и поновљеним изборима за бирачка места број 26. и 48. дана 

28.06.2020. године (18.) 269 

111. Извештај о додели мандата новим одборницима Скупштине општине Бачка Топола 

(25.2) 381 
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РОКОВНИК 

23. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

скупштине општине бачка топола који су расписани за 26. април 2020. године (4.) 132 

49. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Бачка Топола који су расписани за 21. јун 2020. године (14.) 171 

   

РЕШЕЊА   

26. Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине 

општине Бачка Топола, расписаних за 26. април 2020. године (5.) 137 

48. Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике 

Скупштине општине Бачка Топола који су расписани 4. марта 2020. године (14.) 170 

55. Решење о утврђивању збирне изборне листе (16.)  261 

56. Решење о поништавању избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола, на 

изборима расписаним за 21. јун 2020. године на бирачким местима број 26 и 48 (17.) 267 

   

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НАРЕДБЕ   

27. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног ванредног стања 

на територији Републике Србије (6.) 139 

28. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног ванредног стања 

на територији Републике Србије од 23.03.2020. године (7.) 141 

32. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног ванредног стања 

на територији Републике Србије од 27.03.2020. године (8.) 146 

33. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног ванредног стања 

на територији Републике Србије од 31.03.2020. године (9.) 148 

34. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног ванредног стања 

на територији Републике Србије од 21.04.2020. године (10.) 150 

44. Наредба и Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 03.05.2020. године 

(13.) 163 

45. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 04.05.2020. године (13.) 164 

65. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 16.07.2020. године (20.) 282 

67. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 03.08.2020. године (21.) 291 

97. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 28.08.2020. године (24.) 325 

98. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 01.09.2020. године (24.) 326 

99. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 03.09.2020. године (24.) 327 

100. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 08.09.2020. године (24.) 328 

128. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 17.09.2020. године (25.2) 536 

135. Закључак и Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 06.10.2020. године 

(26.) 714 

136. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 08.10.2020. године (26.) 715 

166. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 03.11.2020. године (29.) 835 

167. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 17.11.2020. године (29.) 836 

174. Наредба и препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 24.11.2020. године 

(30.) 849 

179. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 25.11.2020. године (31.) 855 

184. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 04.12.2020. године (32.) 871 

225. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 16.12.2020. године (33.) 1009 

226. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 22.12.2020. године (33.) 1011 

238. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 30.12.2020. године (34.) 1027 

   

   

   



РЕГИСТАР ЗА 2020. ГОДИНУ    СТРАНА 10. OLDAL    A 2020. ÉVI  TÁRGYMUTATÓ 

 

ПРЕПОРУКЕ   

40. Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 22.04.2020. године (12.) 158 

41. Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 27.04.2020. године (12.) 159 

42. Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 28.04.2020. године (12.) 160 

43. Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 30.04.2020. године (13.) 162 

   

ЗАКЉУЧЦИ   

61. Закључци са седнице Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола 

одржане дана 08.07.2020. године а у вези усвајања мера превенције (19.) 277 

   

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОДЛУКА   

175. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Бачка Топола (31.) 852 

   

РЕШЕЊА   

176. Решење о разрешењу председника и чланова Комисије и њихових заменика за 

спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Стара Моравица (31.) 852 

177. Решење о именовању председника и чланова Комисије и њихових заменика за 

спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Стара Моравица (31.) 853 

178. Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођење избора за чланове Савета Месне 

заједнице Стара Моравица, расписаних за 27. децембар 2020. године (31.) 854 

   

   

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација 

претплате за 2020. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 

Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 


