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БРОЈ 

АКТА 

НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ  

ОБЈАВЉЕН 
СТРАНА 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

34. 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

Општине Бачка Топола за 2016. Годину (5.2) 
142 

ОДЛУКЕ 

202. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину (19.) 1103 

25. 

Одлука о давању на коришћење Друштву са ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица 

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола  (5.1) 

135 

58. Одлука о додели признања „Про урбе“ у 2016.години (10.) 803 

22. 
Одлука о дозвољеној већој спратности од прописане планским документом у 

поступку озакоњења објеката  (5.1) 
130 

21. 
Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка Топола 

за 2016. Годину  (5.1) 
129 

59. 

Одлука о допуни одлуке о одређивању коефицијената за обрачун и исплату плата 

изабраних, постављених и именованих лица у органима и организацијама општине 

Бачка Топола (10.) 

803 

24. 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о приступању изради Плана детаљне 

регулације за изградњу дела канала Мали Иђош-Његошево-Чик, подсистема за 

снабдевање водом „Мали Иђош“ на територији општине Бачка Топола  (5.1) 

132 

23. Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити општине Бачка Топола  (5.1) 131 

99. 
Одлука о измени Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка 

Топола (12.) 
858 

56. 
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 

2015.годину (10.) 
645 

1. 
Одлука о максималном броју запослеих на неодређено време за организационе 

облике у систему локалне самоуправе општине Бачка Топола за 2015. годину (1.) 
1 

188. 
Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге 

(17.) 
1059 

187. 
Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода на територији 

општине Бачка Топола (17.) 
1045 

203. Одлука о општинској управи Бачка Топола (19.) 1155 

237. 
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Бачка Топола – 

ради изградње (19.) 
1191 

52. 
Одлука о потврђивању мандата нових одборника у Скупштину општине Бачка 

Топола (10.) 
643 

43. Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Бачка Топола (9.) 636 

57. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2016. годину (10.) 736 
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185. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2016. годину (17.) 965 

19. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2016. Годину (5.1) 62 

98. 
Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се 

налази на територији општине Бачка Топола (12.) 
856 

186. Одлука о снабдевању водом на територији општине Бачка Топола (17.) 1029 

20. 
Одлука о усвајању Програма развоја Спорта општине Бачка Топола 2016-2020. 

године  (5.1) 
129 

189. 

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење (17.) 

1069 

97. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (12.) 837 

2. 
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка 

Топола за 2015. годину (1.) 
3 

РЕШЕЊА 

 

190. 

Решење о разрешењу представника и заменика представника из општине Бачка 

Топола у Скупштини друштва са ограниченом одговорношћу за  управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (17.) 

 

 

1089 

 

192. 

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 

комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (17.) 
1091 

206. 

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 2017. годину (19.) 

1174 

207. 

Решење о давању сагласности на измену Програма пословања друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица за 2016. годину (19.) 

1174 

196. 
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (17.) 
1093 

60. 

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 2016. години (10.) 

804 

27. 

Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 

Суботица за 2016. годину  (5.1) 

136 

204. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2017. годину (19.) 
1173 

205. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за одржавање 

пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2017. годину (19.) 
1173 

26. 

Решење о давању сагласности на треће измене Годишњег програма пословања Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 

комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 2015. 

годину  (5.1) 

135 

48. Решење о избору Заменика председника општине Бачка Топола (9.) 639 
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45. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Бачка Топола (9.) 638 

137. 
Решење о избору председника и чланова Савета за младе у општини Бачка Топола 

(12.) 
885 

138. 
Решење о избору председника и чланова Савета за равноправност полова у општини 

Бачка Топола (12.) 
886 

195. 
Решење о избору председника Комисије за урбанизам стамбено-комуналну делатност 

и заштиту животне средине (17.) 
1093 

47. Решење о избору Председника општине Бачка Топола (9.) 639 

44. Решење о избору председника Скупштине општине Бачка Топола (9.) 637 

80. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (10.) 816 

63. Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије (10.) 806 

72. 
Решење о избору чланова Комисије за здравство, друштвену бригу о деци, социјалну 

заштиту и заштиту породице (10.) 
811 

68. Решење о избору чланова Комисије за избор и именовање (10.) 809 

71. 
Решење о избору чланова Комисије за образовање, културу и развој информатике 

(10.) 
811 

73. Решење о избору чланова Комисије за омладину и спорт (10.) 812 

65. Решење о избору чланова Комисије за пољопривреду и задругарство (10.) 807 

70. Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе (10.) 810 

67. Решење о избору чланова Комисије за развој општине (10.) 808 

66. 
Решење о избору чланова Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно 

предузетништво (10.) 
807 

69. 
Решење о избору чланова Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна 

акта Скупштине (10.) 
809 

64. 
Решење о избору чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и 

заштиту животне средине (10.) 
806 

49. Решење о избору чланова Општинског већа (9.) 639 

3. 
Решење о изменама и допунама решења о именовању председника, чланова и 

секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика (1.) 
3 

32. 
Решење о изменама решења о именовању председника, чланова и секретара 

Општинске изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика  (5.1) 
139 

31. 
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за планове општине 

Бачка Топола  (5.1) 
138 

77. 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (10.) 

814 

236. 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (19.) 

1191 
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79. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације 

општине Бачка Топола (10.) 
815 

75. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за 

општине Бачка Топола и Мали Иђош (10.) 
813 

28. 
Решење о именовању директора Туристичке организације општине Бачка Топола  

(5.1) 
137 

133. 
Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе признања „Про 

Урбе“(12.) 
881 

234. 
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Установе-Музеј општине 

Бачка Топола-Topolya Község Múzeuma (19.) 
1190 

121. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора  установе – Музеј 

општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (12.) 
872 

115. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Библиотеке Ержебет 

Јухас“ у Бачкој Тополи (12.) 
868 

117. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Дома културе 

општине Бачка Топола“(12.) 
869 

107. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др. 

Јанош Хаџи“ Бачка Топола (12.) 
863 

101. 

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 (12.) 

859 

103. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (12.) 
861 

193. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 

комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола  (17.) 
1092 

111. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални 

рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (12.) 
866 

123. 
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора  установе – Музеј 

општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (12.) 
873 

113. 
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Библиотеке Ержебет 

Јухас“ у Бачкој Тополи (12.) 
867 

119. 
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Дома културе 

општине Бачка Топола“(12.) 
871 

105. 
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др. 

Јанош Хаџи“ Бачка Топола (12.) 
862 

129. 
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола (12.) 
877 

109. 
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални 

рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (12.) 
865 

230. 
Решење о именовању председника Управног одбора „Библиотеке Ержебет Јухас“ у 

Бачкој Тополи (19.) 
1188 

191. 

Решење о именовању представника и заменика представника из општине Бачка 

Топола у Скупштини друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (17.) 

1090 

235. 
Решење о именовању члана Конкурсне комисије „Регионалне депоније д.о.о. 

Суботица“(19.) 
1190 
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232. 
Решење о именовању члана Управног одбора „Дома културе општине Бачка 

Топола“(19.) 
1189 

222. 
Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка 

Топола (19.) 
1183 

224. 
Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка 

Топола (19.) 
1184 

226. 
Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине 

Бачка Топола (19.) 
1185 

228. 
Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине 

Бачка Топола (19.) 
1186 

30. 
Решење о именовању члана Управног одбора установе – Музеј општина Бачка 

Топола – Topolya Község Múzeuma  (5.1) 
138 

209. 
Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Вук Караџић“ из 

Криваје (19.) 
1175 

213. 
Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Дожа Ђерђ“ из 

Гунароша (19.) 
1178 

215. 
Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Моша Пијаде“ из 

Пачира (19.) 
1179 

211. 
Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Никола Тесла“ из 

Бачке Тополе (19.) 
1176 

62. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Пољопривредној школи Бачка 

Топола (10.) 
805 

127. 
Решење о именовању чланова Надзорног одбора предшколске усанове за децу 

„Бамби“ Бачка Топола (12.) 
875 

220. 
Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу 

„Бамби“ Бачка Топола (19.) 
1182 

125. 
Решење о именовању чланова Упраног одбора предшколске усанове за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (12.) 
875 

218. 
Решење о именовању чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи 

„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (19.) 
1180 

136. 

Решење о образовању Комисије за израду предлога  Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка 

Топола за 2017. годину (12.) 

884 

134. 
Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Бачка Топола (12.) 
881 

135. 
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање 

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (12.) 
883 

132. 

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка утврђивања и промене 

назива улица, тргова и других делова насељених места на територији општине Бачка 

Топола и именовању њених чланова (12.) 

880 

130. 
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка 

Топола (12.) 
877 

184. Решење о постављању в.д. секретара Скупштине општине Бачка Топола (17.) 965 

46. Решење о постављању секретара Скупштине општине Бачка Топола (9.) 638 

76. 
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко 
813 
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планирање и уређење Бачка Топола (10.) 

78. Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Б.Топола (10.) 815 

74. 
Решење о разрешењу директора Центра за Социјални рад за општине Бачка Топола и 

Мали Иђош (10.) 
812 

233. 
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Установе-Музеј општине 

Бачка Топола-Topolya Község Múzeuma (19.) 
1189 

120. 
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  установе – Музеј 

општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (12.) 
871 

114. 
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „Библиотеке Ержебет 

Јухас“ у Бачкој Тополи (12.) 
868 

116. 
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора „Дома културе 

општине Бачка Топола“(12.) 
869 

106. 
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др. 

Јанош Хаџи“ Бачка Топола (12.) 
863 

100. 

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње 

и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (12.) 

859 

102. 
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (12.) 
860 

110. 
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални 

рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (12.) 
865 

122. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора  установе – Музеј 

општине Бачка Топола – Topolya Község Múzeuma (12.) 
872 

112. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Библиотеке Ержебет 

Јухас“ у Бачкој Тополи (12.) 
866 

118. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Дома културе 

општине Бачка Топола“(12.) 
870 

104. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др. 

Јанош Хаџи“ Бачка Топола (12.) 
861 

128. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бачка Топола (12.) 
876 

108. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за социјални 

рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (12.) 
864 

194. 
Решење о разрешењу председника Комисије за урбанизам стамбено-комуналну 

делатност и заштиту животне средине (17.) 
1092 

229. 
Решење о разрешењу председника Управног одбора „Библиотеке Ержебет Јухас“ у 

Бачкој Тополи  (19.) 
1187 

183. Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Бачка Топола  (17.) 964 

231. 
Решење о разрешењу члана Управног одбора „Дома културе општине Бачка 

Топола“(19.) 
1188 

221. 
Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка 

Топола (19.) 
1183 

223. 
Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“ Бачка 

Топола (19.) 
1184 



РЕГИСТАР ЗА 2016. ГОДИНУ    СТРАНА 7. OLDAL    A 2016. ÉVI  TÁRGYMUTATÓ 

 

225. 
Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине 

Бачка Топола (19.) 
1185 

227. 
Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине 

Бачка Топола (19.) 
1186 

29. 
Решење о разрешењу члана Управног одбора установе – Музеј општина Бачка Топола 

– Topolya Község Múzeuma  (5.1) 
137 

208. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Вук Караџић“ из 

Криваје  (19.) 
1175 

212. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Дожа Ђерђ“ из 

Гунароша (19.) 
1177 

214. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Моша Пијаде“ из 

Пачира (19.) 
1178 

210. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Никола Тесла“ из 

Бачке Тополе (19.) 
1176 

216. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 

„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (19.) 
1179 

61. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Пољопривредној школи Бачка Топола 

(10.) 
805 

126. 
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора предшколске усанове за децу 

„Бамби“ Бачка Топола (12.) 
875 

219. 
Решење о разрешењу чланова Управнног одбора Предшколске установе за децу 

„Бамби“ Бачка Топола  (19.) 
1181 

124. 
Решење о разрешењу чланова Упраног одбора предшколске усанове за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (12.) 
874 

217. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи 

„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (19.) 
1180 

ЗАКЉУЧЦИ 

238. 
Закључак о налогу ЈП Комград ради уплате вишка прихода над расходима у буџет 

општине Бачка Топола (19.) 
1192 

94. 
Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (12.) 
836 

95. 
Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (12.) 
836 

96. 
Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (12.) 
837 

81. 

Закључак о потврђивању предлога Комисије за избор и именовања за измену 

закључка о именовању председника и чланова Комисије за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за враћање земљишта и њихових заменика (10.) 

816 

131. 

Закључак о потврђивању предлога Комисије за избор и именовања за измену 

Закључка о именовању председника и чланова Комисије за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за враћање земљишт и њихових заменика (12.) 

879 

199. 
Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола  (19.) 
1102 

200. 
Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (19.) 
1102 

201. Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 1103 
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Топола (19.) 

53. 
Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (10.) 
644 

54. 
Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (10.) 
644 

55. 
Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (10.) 
645 

180. 
Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (17.) 
963 

181. 
Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола  (17.) 
963 

182. 
Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (17.) 
964 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДЛУКА 

157. 
Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица 

(13.) 
915 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ 

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

Топола Месној заједници Бајша (8.) 
633 

156. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини Бачка Топола (13.) 
907 

178. 
Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње (15.) 
957 

РЕШЕЊА 

33. 
Решење о давању сагласности Месној заједници Бачка Топола за издавање у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (5.1) 
140 

15. 

Решење о измени решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда ради прибављања,отуђења, односно 

давања у закуп непокретности у јавној својини  (2.) 

53 

258. 
Решење о измени Решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у периоду од 02.05. до 31.12.2016. године (20.) 
1219 

86. 
Решење о постављењу помоћника председника општине за област друштвених 

делатности (10.) 
820 

85. 
Решење о постављењу помоћника председника општине за област економског развоја 

(10.) 
819 

84. 
Решење о постављењу помоћника председника општине за област пољопривреде и 

заштите животне средине (10.) 
818 

6. 
Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада Политичких 

субјеката у 2016. години (1.) 
9 

147. 
Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду од 02.05. до 31.12.2016. години (12.) 
894 
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139. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (12.) 887, 

149. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (12.) 897 

150. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (12.) 897 

151. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (12.) 898 

163. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 922 

164. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 923 

165. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 923 

166. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 924 

167. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 925 

168. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 926 

169. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 927 

170. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 928 

171. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 928 

172. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 929 

173. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (13.) 930 

250. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 1207 

251. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 1208 

252. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 1209 

253. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 1210 

83. 
Решење о разрешењу помоћника председника општине за област друштвених 

делатности (10.) 
817 

82. 
Решење о разрешењу помоћника председника општине за област пољопривреде и 

заштите животне средине (10.) 
817 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОДЛУКЕ 

40. 

Одлука о давању сагласности Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање 

чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за извођење радова – 

изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем – на катастараској парцели 

бр. 1776/6 у к.о. Бачка Топола (8.) 

631 

197. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних просторија у јавној 

својини општине Бачка Топола (18.) 
1096 
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ПРАВИЛНИЦИ 

12. 
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, 

изабрана и постављена лица у органима локалне самоуправе Бачка Тоопла  (2.) 
49 

7. 

Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и 

имовинско-правне послове (2.) 

12 

8. 
Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за општу управу и 

друштвене делатности (2.) 
19 

9. Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за финансије (2.) 26 

11. 
Правилник о финансијском управљању и контроли у Служби за скупштинске 

послове (2.) 
41 

10. 
Правилник о финансијском управљању и контроли у Служби за утврђивање и 

наплату јавних прихода (2.) 
34 

ПРОГРАМИ 

158. 
Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 

2016.годину  (13.) 
915 

16. 
Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине 

Бачка Топола у 2016. години (2.) 
54 

154. 
Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине 

Бачка Топола у 2016. години (12.) 
901 

177. 
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Бачка Топола за 2016. годину (14.) 
938 

РЕШЕЊА 

257. 
Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка 

Топола (20.) 
1217 

256. 
Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП „Комград“ Бачка Топола 

(20.) 
1213 

5. 

Решење о давању сагласности на цене услуге превоза у линијском превозу путника 

превознику „Бечејпревоз“ д.о.о. Бечеј на територији општине Бачка Топола за 2016. 

годину (1.) 

6 

4. 
Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 

„Тржница“ Бачка Топола за 2016. годину (1.) 
5 

254. 
Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 

«Тржница» Бачка Топола за 2017. годину  (20.) 
1211 

255. 
Решење о давању сагласности на цену комуналне услуге, снабдевање топлотном 

енергијом ЈП „Комград“ Бачка Топола    (20.) 
1212 

155. Решење о измени Решења о образовању Комисије за грађевинско земљиште (12.) 902 

89. 
Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелицама 

Радарског центра „Бајша“ у 2016. Години (11.) 
828 

153. Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште (12.) 900 

90. Решење о образовању Комисије за подстицање развоја пољопривреде (11.) 829 
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91. 
Решење о образовању Комисије за процену вредности непокретности у јавној 

својини општине Бачка Топола (11.) 
829 

152. Решење о образовању Општинског савета за управљање миграцијама (12.) 899 

42. 
Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности Нацио-налних савета 

у 2016. години (8.) 
633 

179. 

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији 

општине Бачка Топола (16.) 

961 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

РЕШЕЊА 

13. Решење о отварању апропријације  (2.) 50 

140. Решење о отварању апропријације (12.) 888 

141. Решење о отварању апропријације (12.) 889 

142. Решење о отварању апропријације (12.) 889 

143. Решење о отварању апропријације (12.) 890 

144. Решење о отварању апропријације (12.) 891 

145. Решење о отварању апропријације (12.) 892 

146. Решење о отварању апропријације (12.) 893 

160. Решење о отварању апропријације (13.) 919 

244. Решење о отварању апропријације (20.) 1201 

245. Решење о отварању апропријације (20.) 1202 

246. Решење о отварању апропријације (20.) 1203 

247. Решење о отварању апропријације (20.) 1204 

248. Решење о отварању апропријације (20.) 1205 

249. Решење о отварању апропријације (20.) 1206 

148. Решење о промени апропријације (12.) 896 

159. Решење о промени апропријације (13.) 918 

161. Решење о промени апропријације (13.) 920 

239. Решење о промени апропријације (20.) 1196 

240. Решење о промени апропријације (20.) 1197 

241. Решење о промени апропријације (20.) 1198 
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242. Решење о промени апропријације (20.) 1199 

243. Решење о промени апропријације (20.) 1200 

162. 

Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру сопствених извора 

средстава (13.) 

 

921 

АКТИ КОМИСИЈА 

ЈАВНИ ПОЗИВИ 

87. 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Бачка Топола за 2017. годину (10.) 
821 

92. 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Бачка Топола за 2017. Годину (11.) 

829 

 

ОДЛУКА 

174. Одлука о издвајању средстава за мере подршке  (13.) 931 

ПРАВИЛНИК 

175. Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда (13.) 933 

ЗАКЉУЧАК 

37. 
Закључак о формирању цене закупа пољопривредног земљишта по праву пречег 

закупа (6.) 

625 

 

АКТИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

14. Одлука о изменама и допуни Статута Месне заједнице Бачка Топола  (2.) 52 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ИЗВЕШТАЈИ 

51. 
Извештај о додели мандата новим одборницима Скупштине општине Бачка Топола 

(10.) 
642 

93. Извештај о додели мандата одборницима Скупштине општине Бачка Топола (12.) 835 

198. Извештај о додели мандата одборницима Скупштине општине Бачка Топола (19.) 1101 

38. 

Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола 

одржаних 24.04.2016.године и поновљеним за бирачко место број 9. дана 01.05.2015. 

године (7.) 

627 

39. 

Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола 

одржаних 24.04.2016. године и поновљеним за бирачко место број 9. дана 01.05.2016. 

године (8.) 

629 

ОДЛУКЕ 

17. 

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, расписаним за 24. април 2016.године (3.) 

56 
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36. 

Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скуупштине општине Бачка 

Топола на бирачком месту број 9. зграда Гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој 

Тополи (6.) 

624 

РЕШЕЊА 

18. Решење о одређивању бирачких места (3.) 56 

35. Решење о поништавању избора на бирачком месту 9. (6.) 624 

19. 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 

општине Бачка Топола (4.) 

 

62 

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ИЗВЕШТАЈ 

259. 
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице Стара 

Моравица у општини Бачка Топола (20.) 
1220 

ИСПРАВКА 

88. 

Исправка Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу дела 

канала Мали Иђош-Његошево-Чик, подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ 

на територији општине Бачка Топола (10.) 

824 

ОДЛУКА 

50. Одлука о измени Статута Месне заједнице Карађорђево (9.) 640 

РЕШЕЊЕ 

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

спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица (14.) 
937 

 

 

 

 

  

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. 

Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2016. годину 

износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине 

Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 


