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БРОЈ 
АКТА 

НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ  
ОБЈАВЉЕН 

СТРАНА 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

73. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
општине Бачка Топола за 2018. годину (11.2.) 186 

ОДЛУКЕ 

24. Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка Топола 
за 2018. годину (8.) 70 

25. Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (8.) 70 

26. Одлука о преносу коришћења  на покретној ствари – специјалном теретном возилу за 

превоз отпада животињског порекла  који је у јавној својини општине Бачка Топола 
ЈП „Комград“ Бачка Топола (8.) 72 

27. Одлука о давању на коришћење Јавном предузећу „Комград“ Бачка Топола 

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (8.) 73 
28. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола – за 

потребе ЈП „Комград“ Бачка Топола (8.) 75 

29. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање 

зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама на територији општине Бачка Топола (8.) 76 

53. Одлука о  усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање пијаце и 

пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола (11.) 130 
54. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално стамбене 

грађевинске делатности “Комград“ ПО Бачка Топола (11.) 148 

55. Одлука о измени Oдлуке о давању на коришћење Јавном предузећу „Комград“ Бачка 
Топола непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (11.) 166 

56. Одлука о измени Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка 

Топола (11.) 166 

90. Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2017. 
годину (14.) 594 

91. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2018. годину (14.) 718 

92. Одлука о усклађивању оснивачког акта Центра за социјални рад општине Бачка 
Топола (14.) 817 

93. Одлука о давању на коришћење Јавном предузећу „Тржница“ Бачка Топола 
непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (14.) 823 

94. Одлука о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп, 
односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Бачка Топола (14.) 824 

95. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола – ради 
уређења Блока бр. 2 у Бачкој Тополи (14.) 825 

96. Одлука о изменама и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности “Комград“ ПО Бачка 
Топола (14.) 827 

97. Одлука о изменама и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола 
(14.) 828 

98. Одлука о изменама и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење  Бачка Топола (14.) 829 

99. Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини учешћа општине Бачка Топола у 
обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа (14.) 830 

100. Одлука о измени Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини број 320-14/2018-I од 22.03.2018. године (14.) 831 
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101. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2018. години (14.) 833 

168. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Бачка Топола (25.) 969 
169. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2018. годину (25.) 971 

170. Одлука о приступању доношења Статута општине Бачка Топола (25.) 1056 

171. Одлука о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 
здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу 
делатност у области културе (25.) 1057 

172. Одлука о оснивању и именовању општинског Савета родитеља општине Бачка 
Топола (25.) 1059 

173. Одлука о давању на коришћење Јавном предузећу „Комград“ Бачка Топола 
непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (25.) 1061 

197. Одлука о прихватању Предлога Статута општине Бачка Топола (29.) 1096 

198. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину (29.) 1097 

199. Кадровски план Општинске управе Бачка Топола за 2019. годину (29.) 1178 

200. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе 
облике у систему локалне самоуправе општине Бачка Топола за 2018. годину (29.) 1181 

201. Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка 
Топола за 2018. годину (29.) 1183 

202. Одлука о мрежи Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола- „Bambi” 
Iskoláskor Előtti Intézmény Topolyа (29.) 1184 

203. Одлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Бачка Топола (29.) 1187 

204. Одлука о матичним подручјима на територији општине Бачка Топола (29.) 1189 

205. Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Бачка Топола (29.) 1191 

КОДЕКС   

30. Кодекс понашања службеника и намештеника општине Бачка Топола (8.) 81 

РЕШЕЊА 

31. Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 
Суботица  за 2018. годину (8.) 87 

32. 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 2018. години (8.) 87 

33. Решење о разрешењу члана Управног одбора Библиотеке „Ержебет Јухас“ у Бачкој 
Тополи (8.) 88 

34. Решење о именовању  члана Управног одбора Библиотеке „Ержебет Јухас“ у Бачкој 
Тополи (8.) 88 

35. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Туристичке организације 
општине Бачка Топола (8.) 89 

36. Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације 
општине Бачка Топола (8.) 89 

37. Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Бачка Топола (8.) 90 

57. Решење о давању сагласности на Регионални план управљања отпадом за град 
Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови 
Кнежевац за период од 2018-2028. године (11.) 169 

58. Решење о разрешењу чланова Савета за међунационалне односе у општини Бачка 
Топола (11.) 170 

59. Решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе у општини Бачка 
Топола (11.) 170 

60. Решење о разрешењу представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ Суботица (11.) 171 

61. Решење о именовању представника из општине Бачка Топола у Скупштину Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ Суботица (11.) 172 

62. Решење о разрешењу законског заступника Јавног предузећа за комунално стамбено 

грађевинске делатности ”Комград” Бачка Топола (11.) 172 
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102. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола (14.) 834 

103. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (14.) 834 
104. Решење о давању сагласности на измене програма пословања Јавног предузећа 

комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2018. годину 
(14.) 835 

105. Решење о давању сагласности на измену Програма пословања Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 
Суботица  за 2018. годину (14.) 835 

106. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута „Дома културе 
општине Бачка Топола“ (14.) 836 

107. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП “Комград“ о продаји 

оснивачког удела у Заводу за водопривреду д.о.о. Суботица (14.) 836 
108. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за 2019. 

годину (14.) 837 
109. Решење о разрешењу чланова Школских одбора у основним школама на територији 

општине Бачка Топола (14.) 838 

110. Решење о именовању чланова Школских одбора у основним школама на територији 

општине Бачка Топола (14.) 841 
111. Решење о разрешењу чланова Школских одбора усредњим школама на територији 

општине Бачка Топола (14.) 844 

112. Решење о именовању чланова Школских одбора у средњим школама на територији 
општине Бачка Топола (14.) 845 

113. Решење о разрешењу члана Управног одбора „Дома културе општине Бачка Топола“ 

(14.) 846 
114. Решење о именовању члана Управног одбора „Дома културе општине Бачка Топола“ 

(14.) 847 

115. Решење о разрешењу члана  Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (14.) 847 
116. Решење о именовању  члана  Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (14.) 848 

117. Решење о разрешењу председника Управног одбора Туристичке организације општине 
Бачка Топола (14.) 848 

118. Решење о именовању председника Управног одбора Туристичке организације општине 

Бачка Топола (14.) 849 
119. Решење о разрешењу представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица (14.) 849 

120. Решење о именовању представника из општине Бачка Топола у Скупштину Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица (14.) 850 

174. Решење о давању сагласности на измену Посебног програма Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“  
д.о.о Суботица  за коришћење средстава из буџета за 2018. годину (25.) 1062 

175. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за одржавање пијаце и 
пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (25.) 1062 

176. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа комунално стамбенe 
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (25.) 1063 

177. Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад општине Бачка 
Топола (25.) 1063 

178. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Дома здравља „Др Јанош 
Хаџи“ Бачка Топола (25.) 1064 

179. Решење о разрешењу члана  Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 
Бачка Топола (25.) 1064 

180. Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 
Бачка Топола (25.) 1065 
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181. Решење о разрешењу председника Комисије за пољопривреду и задругарство (25.) 1065 

182. Решење о избору председника Комисије за пољопривреду и задругарство (25.) 1066 

206. Решење о давању сагласности на другу измену Програма пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица за 2018. годину (29.) 1200 

207. Решење о давању сагласности на другу  измену Посебног програма Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстимкомуналним отпадом „Регионална 

депонија“  д.о.о Суботица  за коришћење средстава из буџета за 2018. годину (29.) 1200 

208. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2019. годину (29.) 1201 
209. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за одржавање 

пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2019. годину (29.) 1201 

210. 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 2019. годину (29.) 1202 

ЗАКЉУЧЦИ 

20. Закључак о утврђивању  престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (8.) 67 

22. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 
Топола (8.) 69 

23. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (8.) 69 
52. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (11.) 130 

121. Закључак о неприхватању иницијативе Агенције за борбу против корупције 850 

183. Закључак о давању сагласности на Одлуку о нераспоређивању добитка за 2017. годину 
Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним 
отпадом „Регионална депонија“ д.о.о Суботица (25.) 1066 

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ 

74. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Меснe заједницe Криваја (12.) 575 

155. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Меснe заједницe Ново Орахово (23.) 944 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

2. Годишњи програм рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2018. годину (1.) 9 

43. Измене и допуне Годишњег програма рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола 

за 2018. годину (9.) 115 

193. Годишњи програм рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2019. годину 
(28.) 1084 

ОДЛУКЕ 

8. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (4.) 26 

41. Одлука о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола 

Месној заједници Његошево (9.) 
112 

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

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

осемењавање) (20.) 921 
143. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите (20.) 922 
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144. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинства – набавка нових пчелињих друштава (20.) 924 

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

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

расадника и животиња (20.) 926 
146. 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 (20.) 928 
147. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора (20.) 930 

148. 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 (20.) 931 

158. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (24.) 949 

184. Одлука о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола 

Месној заједници Његошево (26.) 1068 

КОНКУРС 

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

информисања у 2018. години (3.) 
21 

ПРАВИЛНИК 

16. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Бачка Топола (6.) 41 

РЕШЕЊА 

7. Решење о измени Решења о образовању Комисије за грађевинско земљиште (3.) 25 

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (5.) 37 

14. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 
у 2018. години (5.) 38 

18. Решење o допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о 
смрти (6.) 61 

40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (8.) 109 

47. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Предлог Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину у општини 
Бачка Топола (10.) 124 

50. Решење o допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 
(10.) 127 

64. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (11.) 175 

65. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (11.) 176 
66. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (11.) 177 

87. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 589 

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

политичких субјеката у 2018. години (15.) 858 
128. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (16.) 862 

129. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Центру за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (17.) 864 
136. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (18.) 882 

137. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Туристичкој организацији општине Бачка Топола (18.) 883 
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157. Решење o допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 
(23.) 948 

161. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (24.) 961 

162. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (24.) 962 

163. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (24.) 963 
164. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (24.) 964 

165. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (24.) 965 

166. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (24.) 966 
167. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (24.) 967 

189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (27.) 1073 

   

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОДЛУКЕ 

19. Одлука  о расписивању јавног  огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 
грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње (7.) 63 

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

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње (10.) 121 
156. Одлука  о расписивању јавног  огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње (23.) 944 

ПРОГРАМИ 

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

2018. годину (9.) 112 

135. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине 
Бачка Топола у 2018. години (18.) 881 

139. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Бачка Топола за 2018. годину (19.) 885 
191. Програм о измени Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за  општину Бачка Топола за 2018. годину (28.) 
1076 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ 

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

остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 
2018. години (11.) 182 

РЕШЕЊА 

3. Решење о давању  сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 
«Тржница» Бачка Топола за 2018. годину (2.) 15 

4. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (катастарска парцела број 
6133/3) (2.) 16 

5. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (катастарска парцела број 
930/5) (2.) 18 

44. Решење о измени Решења о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних 
услуга ЈП «Тржница»  Бачка Топола за 2018. годину (9.) 117 

45. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (катастарска  парцела бр. 
5317/4 и бр. 5317/7) (9.) 118 

48. Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење поступка доделе 

финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола (10.) 125 

49. Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних савета у 
2018. години (10.) 126 

75. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола 

(катастарска парцела број 6123/13) (12.) 575 
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76. Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима Радарског 

центра "Бајша" у 2018. години (12.) 577 
130. Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈП ''Комград'' Бачка 

Топола (17.) 864 

131. Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и 

улицама у насељеним местима општине Бачка Топола (17.) 875 
132. Решење о престанку рада службеника на положају-начелника Општинске управе 

општине Бачка Топола (17.) 877 

133. Решење о постављењу вршиоца дужности службеника на положају - начелника 
Општинске управе Бачка Топола (17.) 878 

149. Решење о постављењу службеника на положај - начелника Општинске управе Бачка 

Топола (20.) 933 
150. Решење о образовању Савета за безбедност општине Бачка Топола (20.) 935 

151. Решење о давању сагласности на цену комуналне услуге снабдевање топлотном 

енергијом ЈП „Комград“ Бачка Топола (21.) 938 

185. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бачка Топола 

(26.) 1068 

188. Решење о образовању Комисије за остваривање права на услуге Народне кухиње и 
именовању њених чланова (27.) 1072 

195. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (Катастарска парцела бр. 6105/6, 6105/7 и 

6105/8) (28.) 1092 
196. Решење о давању  сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 

«Тржница»  Бачка Топола за 2019. годину (28.) 
1094 

ЗАКЉУЧАК 

187. Закључак о утврђивању Нацрта Статута општине Бачка Топола (27.) 1072 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ИЗВЕШТАЈ 

127. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Меснe заједнице  Криваја у 

општини Бачка Топола (16.) 861 

194. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Меснe заједницe Ново Орахово 
(28.) 

1090 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

РЕШЕЊА 

9. Решење о отварању апропријације (4.) 31 

11. Решење о отварању апропријације (5.) 35 

12. Решење о отварању апропријације (5.) 36 
39. Решење о отварању апропријације (8.) 108 

67. Решење о отварању апропријације (11.) 178 

68. Решење о отварању апропријације (11.) 179 
69. Решење о отварању апропријације (11.) 180 

70. Решење о отварању апропријације (11.) 181 

71. Решење о измени Решења о образовању комисије за процену додатне образовне, 

здравствене и социјалне подршке деци и ученицима (11.) 182 
79. Решење о отварању апропријације (13.) 581 

80. Решење о отварању апропријације (13.) 582 

81. Решење о отварању апропријације (13.) 583 
82. Решење о отварању апропријације (13.) 584 

83. Решење о отварању апропријације (13.) 585 



РЕГИСТАР ЗА 2018. ГОДИНУ    СТРАНА 8. OLDAL    A 2018. ÉVI  TÁRGYMUTATÓ 

 

84. Решење о отварању апропријације (13.) 586 

85. Решење о отварању апропријације (13.) 587 
86. Решење о отварању апропријације (13.) 588 

124. Решење о изменама Решењa о отварању апропријације (15.) 857 

160. Решење о отварању апропријације (24.) 960 

186. Решење о отварању апропријације (26.) 1070 
190. Решење о изменама решењa о отварању апропријације (27.) 1074 

211. Решење о отварању апропријације (30.) 1204 

212. Решење о отварању апропријације (30.) 1205 
213. Решење о отварању апропријације (30.) 1206 

214. Решење о отварању апропријације (30.) 1207 

   

АКТИ КОМИСИЈА 

ЈАВНИ ПОЗИВИ И ПОЗИВИ 

1. Конкурсна документација за Позив за подношење понуда у поступку продаје 
секундарне сировине (1.) 1 

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

земљишта у државној својини на територији општине Бачка Топола за 2019. годину 
(15.) 853 

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

својини на територији општине Бачка Топола за 2019. годину (15.) 854 

ОДЛУКЕ 

140. Одлука о издвајању средстава за мере подршке (19.) 913 

192. Одлука о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке (28.) 1081 

   

ПРАВИЛНИК 

141. Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за 2018. 

годину (19.) 
916 

ЗАКЉУЧАК 

152. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине  Бачка Топола у првом кругу (21.) 

938 

АКТИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ОДЛУКЕ 

10. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Бачка Топола (5.) 34 
17. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Мали Београд (6.) 61 

153. Одлука о изменама и допунама Статута Месне заједнице Ново Орахово (22.) 941 

ПРАВИЛНИЦИ 

154. Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу избора за Савет Месне 
заједнице Ново Орахово (22.) 942 

РЕШЕЊА 

78. Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне 
заједнице Криваја (13.) 580 

159. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Ново Орахово (24.) 
959 
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АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ИЗВЕШТАЈИ 

21. Извештај о додели мандата одборницима Скупштине општине Бачка Топола (8.) 67 

51. Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола (11.) 129 

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА   

ОДЛУКЕ   

63. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе 
“Бачкотополске долине“ (11.) 173 

ПРАВИЛНИЦИ   

38. Правилник  о унутрашњем  реду  и  чуварској служби  на заштићеном подручју  Парк  

природе  „Бачкотополске  долине“ (8.) 
90 

АКТ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

88. Решење Агенције за борбу против корупције (13.) 590 

ИСПРАВКЕ 

15. Исправка Одлуке о размени непокретности (5.) 40 

77. Исправка Одлуке о усклађивању Oдлуке о оснивању јавног предузећа за одржавање 

пијаце и пружање услуге на њој „Tржница “ Бачка Топола (12.) 578 
89. Исправка Одлуке о измени Одлуке о јавном превозу путника на територији општине 

Бачке Тополе (13.) 592 

126. Исправка Одлуке о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2018. годину (15.) 859 
134. Исправка текста плана (17.) 879 

138. Исправка Решења о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈП „Комград“ 

Бачка Топола (18.) 883 
   

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

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

претплате за 2018. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 

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


