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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

278. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Бачка Топола за 2021. годину (26.2.) 848 

ОДЛУКЕ 

23. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2021. годину (6.) 63 

24. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији општине Бачка Топола (6.) 160 

25. Одлука о оснивању Канцеларије за младе општине Бачка Топола (6.) 170 

26. Одлука о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Аутономну 
Покрајину Војводина- на катастарској парцели бр. 978/5 к.о. Бачка Топола-град (6.) 172 

27. Одлука изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом на територији општине 
Бачка Топола (6.) 173 

28. Одлука о  допуни Одлуке о социјалној заштити општине Бачка Топола (6.) 174 

29. Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка Топола 
за 2021. годину (6.) 176 

42. Одлука о образовању, именовању и начину рада Савета за родну равноправност у 

општини Бачка Топола (6.) 186 

82. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње 

и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (11.) 253 

83. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола 

бестеретним правним послом (поклон) (11.) 256 

84. Одлука о ослобађању плаћања дела одређених изворних локалних јавних прихода 

услед ублажавања последица заразне болести COVID-19 (11.) 257 

85. Одлука о смањењу основног капитала Јавног предузећа за одржавање пијаце и 

пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола (11.) 258 

86. Одлука о измени одлуке о усклађивању одлуке о оснивању  Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола (11.) 259 

87. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за 

период од 01.07.2021. до 30.06.2031. (11.) 260 

88. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Панонија (11.) 262 

90. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за 

период од  01.07.2021 до 30.06.2031. (11.) 264 

91. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Криваја (11.) 267 

124. Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2020. 
годину (16.) 316 

125. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 
комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (16.) 454 

126. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 
одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (16.) 457 

127. Одлука о приступању отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачка 
Топола- кат.парц.бр. 2259 к.о. Бајша (16.) 460 

128. Одлука о изменaма и допунама Одлуке о проглашењу заштићеног подручја Парка 
природе „Бачкотополске долине“ (16.) 462 

129. Одлука о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији општине 
Бачка Топола (16.) 463 

131. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2021. години (16.) 478 

132. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Горња 
Рогатица за период од  01.08.2021 до 31.07.2031. (16.) 478 

133. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Горња Рогатица 
(16.) 481 
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199. Одлука о делимичном преносу оснивачких права над Домом културе општине Бачка 
Топола (22.) 595 

200. Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту (22.) 596 

201. Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији 
општине Бачка Топола (22.) 597 

212. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за 
период од  01.12.2021 до 30.11.2031. (22.) 606 

213. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Пачир (22.) 608 

259. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2021. годину (26.1.) 712 

260. Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације за део блока 2 у 
Бачкој Тополи (26.1.) 825 

261. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Савета за младе у општини Бачка Топола 
(26.1.) 833 

311. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину (31.) 1051 

312. Кадровски план Општинске управе Бачка Топола за 2022. годину (31.) 1147 

313. Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка 
Топола за 2021. годину (31.) 1151 

314. Одлука о оснивању и именовању Општинског савета родитеља општине Бачка 
Топола (31.) 1151 

315. Oдлука о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине 
Бачка Топола (31.) 1154 

316. Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде и других трошкова одборника 
Скупштине општине и чланова радних тела Скупштине општине Бачка Топола (31.) 1154 

317. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово 
за период од  01.03.2022. до 31.12.2031. (31.) 1155 

318. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Ново Орахово (31.) 1157 

   

РЕШЕЊА 

30. Решење о давању сагласности на прву измену Програмa пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ Суботица за 2020. годину (6.) 176 

31. 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 2020. годину (6.) 177 

32. Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 
Суботица  за 2021. годину (6.) 177 

33. 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 2021. години (6.) 178 

34. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе – Музеј општине Бачка 
Топола – Topolya Község Múzeuma у Бачкој Тополи (6.) 178 

35. Решење о именовању члана Управног одбора Установе – Музеј општине Бачка Топола 
– Topolya Község Múzeuma (6.) 179 

36. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини (6.) 180 

37. Решењео образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Бачка Топола (6.) 181 

38. Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола 

(6.) 182 

39. Решење о разрешењу председника Одбора за рад и развој месних заједница и односе са 

верским заједницама (6.) 184 

40. Решење о именовању председника Одбора за рад и развој месних заједница и односе са 

верским заједницама (6.) 185 

41. Решење о разрешењу председника и чланова Савета за равноправност полова у 
општини Бачка Топола (6.) 185 

89. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за период од 
01.07.2021. до 30.06.2031. године (11.) 263 
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92. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о 

увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за период од 01.07.2021. 

до 30.06.2031. године (11.) 268 

93. Решење о давању сагласности на прву измену Програмa пословања Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица за 2021. годину (11.) 269 

94. Решење o именовању Скупштине друштва „AQUA TOP“ ДOO за развој туризма Бачка 

Топола АQUA TOP Turizmusfejlesztési Kft. Topolya (11.) 269 

95. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 

пружање услуга на њој „Тржница” Бачка Топола (11.) 271 

96. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 

пружање услуга на њој „Тржница” Бачка Топола (11.) 272 

97. Решење о разрешењу представника и заменика представника из општине Бачка Топола 

у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица (11.) 272 

98. Решење о именовању представника и заменика представника из општине Бачка Топола 
у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 
комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о Суботица (11.) 273 

99. Решење о именовању члана комисије за именовање директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија” 
д.о.о. Суботица (11.) 274 

100. Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола (11.) 247 

101. Решење o измени Решења о образовању Комисије за планове општине Бачка Топола 
(11.) 275 

134. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Горња Рогатица за период од 
01.08.2021. до 31.07.2031. године (16.) 482 

135. Решење о постављeњу заменика секретара Скупштине општине Бачка Топола (16.) 483 

136. Решење о разрешењу директора Библиотеке „Ержебет Јухас“ Бачка Топола (16.) 484 

137. Решење о именовању директора Библиотеке „Ержебет Јухас“ Бачка Топола (16.) 484 

138. Решење о разрешењу директора Дома културе општине Бачка Топола (16.) 485 

139. Решење о именовању директора Дома културе општине Бачка Топола (16.) 485 

140. Решење о разрешењу чланова Комисије за ликовне награде „Nagyapáti Kukac Péter” 
(16.) 486 

141. Решење о именовању чланова Комисије за ликовне награде „Nagyapáti Kukac Péter“ 
(16.) 486 

142. Решење о разрешењу чланa Управног одбора Туристичке организације општине Бачка 
Топола (16.) 487 

143. Решење о именовању чланa Управног одбора Туристичке организације општине Бачка 
Топола (16.) 487 

144. Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 
Бачка Топола (16.) 488 

145. Решење о именовању члана Управног одбора предшколске установе за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (16.) 488 

146. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Чаки Лајош“ из Бачке 

Тополе (16.) 489 

147. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Чаки Лајош“ из Бачке 

Тополе (16.) 489 

148. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ из 

Бајше (16.) 490 

149. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ из 

Бајше (16.) 490 

150. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ из 

Бајше (16.) 491 

151. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ из 

Бајше (16.) 491 
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152. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „18 Октобар“ из Новог 
Орахова (16.) 492 

153. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „18 Октобар“ из Новог 
Орахова (16.) 492 

154. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Стари Ковач Ђула“ из 
Старе Моравице (16.) 493 

155. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Стари Ковач Ђула“ из 
Старе Моравице (16.) 493 

156. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 
„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (16.) 494 

157. Решење о именовању члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 
„Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи (16.) 494 

158. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Пољопривредној  школи у Бачкој 
Тополи (16.) 195 

159. Решење о именовању члана Школског одбора у Пољопривредној школи у Бачкој 
Тополи (16.) 495 

160. Решење о давању сагласности на измену Статута Јавног предузећа за одржавање пијаце 
и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (16.) 496 

162. Решење о престанку дужности директора Центра за социјални рад општине Бачка 
Топола (16.) 497 

163. Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Бачка Топола (16.) 498 

164. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко 
планирање и уређење Бачка Топола (16.) 498 

165. 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 (16.) 499 

166. Решење о образовању Оперативног штаба за праћење активности жетвених радова, као 
и заштиту од пожара у време жетве стрних усева (16.) 500 

202. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (22.) 598 

203. Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и 
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 
уређење Бачка Топола (22.) 598 

204. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за комуналне стамбене 
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (22.) 600 

205. Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне стамбене грађевинске 
делатности „Комград“ Бачка Топола (22.) 600 

206. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 
пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (22.) 602 

207. Решење о именовању директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање 
услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (22.) 602 

208. Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Бачка Топола (22.) 604 

209. Решење о разрешењу заменика директора Туристичке организације општине Бачка 
Топола (22.) 604 

210. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине 
Бачка Топола (22.) 605 

214. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Пачир за период од 01.12.2021. 
до 30.11.2031. године (22.) 609 

262. Решење о давању сагласности на Другу измену Програмa пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ Суботица за 2021. годину (26.1.) 834 

263. Решење о давању сагласности на Прву измену Посебног програма Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ д.о.о Суботица за коришћење средстава из буџета за 2021. годину (26.1.) 834 

264. Решење о давању сагласности на Први програм о измени и допуни Програма 
пословања Јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ 
Бачка Топола за 2021. годину (26.1.) 835 
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265. Решење о избору председника, заменика председника и чланова Савета за младе у 
општини Бачка Топола (26.1.) 835 

266. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 
”Доситеј Обрадовић” у Бачкој Тополи (26.1.) 837 

267. Решење о именовању чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи 
”Доситеј Обрадовић” у Бачкој Тополи (26.1.) 837 

268. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у ОШ ”Братство јединство” у Бајши 
(26.1.) 838 

269. Решење о именовању чланова Школског одбора у ОШ ”Братство јединство” у Бајши 
(26.1.) 838 

270. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у ОШ ”Стари Ковач Ђула” у Старој 
Моравици (26.1.) 839 

271. Решење о именовању чланова Школског одбора у ОШ ”Стари Ковач Ђула” у Старој 
Моравици (26.1.) 839 

272. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ ”Моша Пијаде” у Пачиру (26.1.) 840 

273. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ ”Моша Пијаде” у Пачиру (26.1.) 840 

310. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола (31.) 1050 

319. Решење о давању сагласности на трећу измену Програмa пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 
депонија“ Суботица за 2021. годину (31.) 1158 

320. Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за 
период 2021-2024. године Јавног предузећа комунално стамбене грађевинске 
делатности "Комград" Бачка Топола (31.) 1159 

321. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа комунално 
стамбене грађевинске делатности "Комград" Бачка Топола за 2022. годину (31.) 1159 

322. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за одржавање 
пијаце и пружање услуга на њој "Тржница" Бачка Топола за 2022. годину (31.) 1160 

323. 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 2022. годину (31.) 1160 

324. Решење о утврђивању месечне накнаде за рад председника и чланова Скупштине 
Друштва Aqua Top доо за развој туризма Бачка Топола (31.) 1161 

325. Решење о разрешењу вд директора Туристичке организације општине Бачка Топола 

(31.) 1162 

326. Решење о именовању вд директора Туристичке организације општине Бачка Топола 

(31.) 1162 

327. Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  
за избор члана Општинског већа општине Бачка Топола (31.) 1163 

328. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (31.) 1163 

329. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Пољопривредној школи са домом 
ученика Бачка Топола (31.) 1164 

330. Решење о именовању чланова Школског одбора у Пољопривредној школи са домом 
ученика Бачка Топола (31.) 1164 

331. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ ”Дожа Ђерђ” у Гунарошу (31.) 1165 

332. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ ”Дожа Ђерђ” у Гунарошу (31.) 1165 

333. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ ”Братство јединство” у Бајши (31.) 1166 

334. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ ”Братство јединство” у Бајши (31.) 1166 

335. Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Бачка 
Топола (31.) 1167 

336. Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Бачка 
Топола (31.) 1167 

337. Решење o разрешењу представника члана Скупштине друштва „AQUA TOP“ ДOO за 

развој туризма Бачка Топола АQUA TOP Turizmusfejlesztési Kft. Topolya (31.) 1168 

338. Решење o именовању представника члана Скупштине друштва „AQUA TOP“ ДOO за 

развој туризма Бачка Топола АQUA TOP Turizmusfejlesztési Kft. Topolya (31.) 1169 

339. Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка 

Топола за 2022. годину (31.) 1169 
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340. Решење o измени Решења о образовању Комисије за планове општине Бачка Топола 
(31.) 1171 

341. Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Бачка Топола (31.) 1171 

ЗАКЉУЧЦИ 

22. Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 
Топола (6.) 62 

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

Топола (11.) 253 

130. Закључак о доношењу Програма гасификације општине Бачка Топола (16.) 464 

161. Закључак о давању налога ЈП „Комград“ Бачка Топола о расподели добити за 2020. 

годину (16.) 496 

167. Закључак о потврђивању предлога Одбора 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 (16.)  501 

211. Закључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2020. годину 

Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом "Регионална депонија" д.о.о. Суботица (22.) 605 

   

   

АКТИ СКУПШТИНСКИХ ОДБОРА   

   

ОДЛУКЕ   

170. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално стамбене 

грађевинске делатности “Комград“ ПО Бачка Топола (Пречишћен текст) (16.) 507 

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

пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола (Пречишћен текст) (16.) 525 

   

ЗАКЉУЧАК   

65. Закључак о одборничкој легитимацији одборника Скупштине општине Бачка Топола (8.) 233 

   

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДЛУКА 

70. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Меснe заједницe 

Стара Моравица (9.) 239 

174. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у општини Бачка 

Топола (18.) 562 

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ 

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

Топола на којој је носилац права коришћења Месна заједница Томиславци (1.) 1 

6. Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката прoизвoдњe мeдиjских 

садржаја из области јавног информисања у 2021. години (2.) 19 

10. Одлука о покретању поступка давања у закуп објеката пољопривреде у јавној својини 

општине Бачка Топола у насељеном месту Томиславци (3.) 25 

13. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (4.) 40 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за  давање у закуп објеката пољопривреде у 

јавној својини општине Бачка Топола у насељеном месту Томиславци (5.) 53 
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57. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (7.) 208 

71. Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Бачка Топола (9.) 239 

74. Одлука о отуђењу покретних ствари – службених моторних возила из јавне својине 

Општине Бачка Топола (10.) 243 

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

Месној заједници Ново Орахово (10.) 245 

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

Дому културе општине Бачка Топола (10.) 246 

102. Одлука о расписивању Јавног огласа за отуђење покретних ствари службених моторних 

возила из јавне својине општине Бачка Топола (12.) 278 

186. Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине 

општине Бачка Топола –кат. парц. бр. 2259 ко Бајша (20.) 580 

224. Одлука о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Аутономну 

Покрајину Војводина- на покретним стварима које се налазе у објекту дома ученика (23.) 626 

231. 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 (24.) 670 

232. 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 (24.) 673 

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

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

расадника и животиња (24.) 676 

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

пољопривреде – Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите (24.) 679 

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

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

осемењавање) (24.) 682 

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

пољопривреде – Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора (24.) 685 

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

Месној заједници Пачир (27.) 1012 

   

КОНКУРС 

7. Конкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области 

јавног информисања у 2021. години (2.) 20 

   

РЕШЕЊА 

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

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

смрти (2.) 23 

9. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе, јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда ради прибављања, отуђења, односно 

давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бачка Топола (3.) 24 

19. Решење о образовању Локалног савета за запошљавање (5.)  57 

45. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у 2021. години (6.) 192 

50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (6.) 198 

55. Решење о давању претходне сагласности на предлог Правилника о изменама и 

допунама Правилника о раду "Регионална депонија” д.о.о. Суботица (6.)  204 
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78. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног оглашавања, односно 

прикупљања писмених понуда ради отуђења покретних ствари – службених моторних 

возила из јавне својине општине Бачка Топола (10.) 248 

187. Решење о образовању Комисије за спровођење програма доделе бесповратних 

средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 

2021. годину (20.) 582 

191. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 586 

192. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 587 

193. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 588 

194. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 589 

195. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (20.) 590 

197. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (21.) 592 

198. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (21.) 593 

215. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (22.) 610 

216. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (22.) 611 

217. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (22.) 612 

218. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (22.) 613 

221. Решење о допуни Решења о образовању комисије за спровођење програма доделе 

бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији 

Републике Србије за 2021. годину (22.) 615 

226. Решење о стављању ван снаге Решења о отуђењу грађевинског земљишта ради 

изградње бр. 465-50/2018-V-3 од дана 17.12.2018. год. (23.) 629 

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

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину у 

општини Бачка Топола (25.) 690 

240. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (25.) 692 

241. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (25.) 693 

242. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (25.) 694 

243. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (25.) 695 

244. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (25.) 696 

245. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (25.) 697 

246. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 698 

247. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 699 

248. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 700 

249. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 701 

250. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 702 

251. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 703 

252. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 704 

253. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 705 

254. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 706 

255. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 707 

256. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 708 

257. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 709 

258. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (25.) 710 

285. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (27.) 1017 

288. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова у Центру за социјални рад општине Бачка Топола (28.) 1021 

290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (28.) 1022 

300. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1039 

301. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1040 

302. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1041 

303. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1042 

304. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1043 

305. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1044 

306. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1045 
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307. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1046 

308. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1047 

309. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (30.) 1048 

342. Решење о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о 
смрти (31.) 1172 

351. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (32.) 1184 

352. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (32.) 1185 

353. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву (32.) 1186 

354. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1187 

355. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1188 

356. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1189 

357. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1190 

358. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1191 

359. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1192 

360. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1193 

361. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1194 

362. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1195 

363. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1196 

364. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1197 

365. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1198 

366. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1199 

367. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1200 

368. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1201 

   

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ   

12. Годишњи програм рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2021. годину (3.) 33 

   

   

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОДЛУКЕ 

43. Одлука о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених у Општинској 

управи Бачка Топола и функцопнера на сталном раду у органима општине Бачка 

Топола (6.) 187 

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

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње (8.) 223 

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

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње (23.) 619 

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

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње (23.) 622 

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

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње (30.) 1030 

ПРОГРАМИ 

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

2021. годину (14.) 298 

228. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Бачка Топола за 2021. годину (24.) 633 

274. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине 
Бачка Топола у 2021. години (26.1.) 841 

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

политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2021. годину (32.) 1202 
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ 

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

остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 

2021. години (8.) 231 

РЕШЕЊА 

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

«Тржница» Бачка Топола за 2021. годину (1.) 2 

3. Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка 

Топола (1.) 3 

17. Решење о постављењу службеника на положају - заменика начелника Општинске  

управе Бачка Топола (5.) 55 

18. Решење о образовању Општинског савета за управљање миграцијама (5.) 56 

61. Решење о престанку рада на положају заменика начелника Општинске управе Бачка 

Топола (7.) 221 

63. Решење о одређивању аутобуских стајалишта (8.) 227 

72. Решење о постављењу службеника на положају - заменика начелника Општинске 

управе општине Бачка Топола (9.) 240 

79. Решење о именовању енергетског менаџера (10.) 250 

104. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (13.) 284 

105. Решење о престанку рада на положају заменика начелника Општинске управе Бачка 

Топола (13.)  286 

106. Решење о образовању Комисије за израду нацрта одлуке о утврђивању назива улица и 

других делова насељених места на територији општине Бачка Топола (13.) 287 

107. Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима Радарског 

центра „Бајша“ у 2021. години (13.) 288 

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

улицама у насељеним местима општине Бачка Топола (14.) 302 

173. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени ценовника комуналних услуга ЈП 

''Комград'' Бачка Топола (17.) 550 

196. Решење о измени Решења о одређивању аутобуских стајалишта (21.) 592 

220. Решење о изменама и допунама Решења о одређивању аутобуских стајалишта (22.) 615 

227. Решење о образовању Радног тела за спровођење поступка озакоњења незаконито 

изграђених објеката на територији општине Бачка Топола (23.) 630 

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

енергијом, испоручиоцу топлотне енeргије ЈП  Комград" Бачка Топола (25.) 689 

275. Решење о именовању координатора за имплементацију Споразума о укључинвању 

Општине Бачка Топола у — BEFS „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“ (26.1.) 842 

276. Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних савета у 

2021. години (26.1.)  843 

281. Решење о измени решења o образовању радног тела за спровођење поступка озакоњења 

незаконито изграђених објеката на територији општине Бачка Топола (27.) 1013 

291. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Бачка Топола 

(29.) 1024 

292. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (катастарска парцела бр. 1026) (29.) 1025 

293. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (катастарска парцела бр. 2036/9) (29.) 1027 

343. Решење о давању сагласности на Ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 
"Тржница" Бачка Топола за 2022. годину (31.) 1173 

   

ПРАВИЛНИК 

44. Правилник о условима и начину накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада 

запослених у Општинској управи општине Бачка Топола и функционера на сталном 

раду у органима општине Бачка Топола (6.) 188 
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ЗАКЉУЧАК   

73. Закључак о давању налога Јавном предузећу за одржавање пијаце и пружање услуге на 

њој „Тржница“ Бачка Топола  за ослобађање кориснике годишњег закупа вашаришних 

услуга од плаћања тромесечног износа закупа (9.) 241 

  
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 

ИЗВЕШТАЈИ  
 

115. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица 
у општини Бачка Топола (14.) 297 

185. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница у општини 
Бачка Топола изузев месних заједница Стара Моравица и Криваја (20.) 574 

188. Извештај о спроведеном референдуму на подручју Месне заједнице Горња Рогатица 
(20.) 583 

287. Извештај о спроведеном референдуму на подручју Месне заједнице Пачир (28.) 1020 

   
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ПРАВИЛНИК 

344. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун 

извршења буџета општине Бачка Топола (32.) 1177 

РЕШЕЊА 

46. Решење о отварању апропријације (6.) 194 

47. Решење о отварању апропријације (6.) 195 

48. Решење о отварању апропријације (6.)  196 

49. Решење о отварању апропријације (6.)  197 

67. Решење о отварању апропријације (8.) 235 

68. Решење о промени апропријације (8.) 236 

69. Решење о отварању апропријације у оквиру других извора средстава (8.) 237 

108. Решење о промени апропријације (13.) 289 

109. Решење о отварању апропријације (13.) 290 

110. Решење о отварању апропријације (13.) 291 

111. Решење о отварању апропријације (13.) 292 

112. Решење о отварању апропријације (13.) 293 

113. Решење о отварању апропријације (13.) 294 

114. Решење о отварању апропријације (13.) 295 

118. Решење о промени апропријације (14.) 304 

119. Решење о промени апропријације (14.) 305 

120. Решење о отварању апропријације (14.) 306 

121. Решење о отварању апропријације (14.) 307 

182. Решење о отварању апропријације (19.) 570 

183. Решење о отварању апропријације (19.) 571 

184. Решење о отварању апропријације (19.) 572 

189. Решење о отварању апропријације (20.) 584 

190. Решење о отварању апропријације (20.) 585 

219. Решење о промени апропријације (22.) 614 

282. Решење о отварању апропријације (27.) 1014 

283. Решење о отварању апропријације (27.) 1015 

284. Решење о отварању апропријације (27.) 1016 

289. Решење о промени апропријације (28.) 1021 

295. Решење о промени апропријације (30.) 1034 

296. Решење о промени апропријације (30.) 1035 
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297. Решење о промени апропријације (30.) 1036 

298. Решење о отварању апропријације (30.) 1037 

299. Решење о отварању апропријације (30.) 1038 

345. Решење о отварању апропријације (32.) 1178 

346. Решење о отварању апропријације (32.) 1179 

347. Решење о промени апропријације (32.) 1180 

348. Решење о отварању апропријације у оквиру других извора средстава (32.) 1181 

349. Решење о отварању апропријације у оквиру других извора средстава (32.) 1182 

350. Решење о отварању апропријације у оквиру других извора средстава (32.) 1183 

   

АКТИ КОМИСИЈА 

ЈАВНИ ПОЗИВИ И ПОЗИВИ 

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

својини на територији општине Бачка Топола за 2022. годину (16.) 502 

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

земљишта у државној својини на територији општине Бачка Топола за 2022. годину 

(16.) 505 

   

ОДЛУКЕ 

229. Одлука о издвајању средстава за мере подршке (24.) 661 

370. Одлука о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке (32.) 1207 

   

ПРАВИЛНИК 

230. Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за 

пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола за 2021. годину (24.) 665 

ЈАВНИ ОГЛАС 
 

 

11. Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп објеката 

пољопривреде у јавној својини општине Бачка Топола у насељеном месту Томиславци 

(3.) 26 

172. Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности из јавне 

својине општине Бачка Топола- кат. парц. бр. 2259 ко Бајша (17.) 546 

ЗАКЉУЧАК 

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

својини на територији општине  Бачка Топола у првом кругу (1.) 15 

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

својини на територији општине  Бачка Топола у другом кругу (7.) 217 

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

основу права пречег закупа на територији општине Бачка Топола (26.1.)  844 

   

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ИЗВЕШТАЈИ 

80. Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола (11.) 252 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НАРЕДБЕ   

21. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 26.02.2021. године (5.) 59 

52. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 05.03.2021. године (6.) 200 

53. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 09.03.2021. године (6.) 202 

54. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 16.03.2021. године (6.)  203 

59. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 22.03.2021. године (7.) 219 

60. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 07.04.2021. године (7.) 220 

   

ЗАКЉУЧЦИ   

5. Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације 16.01.2021. године (1.) 17 

20. Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације од 09.02.2021. године (5.) 58 

   

   

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОДЛУКА   

66. Одлука о измени Статута Месне заједнице Његошево (8.) 234 

77. Одлука o наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за чланове савета 

Месне заједнице Стара Моравица расписаних за 13.06.2021. године (10.) 247 

122. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за период од  

01.07.2021 до 30.06.2031. (15.) 309 

123. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за период од  

01.07.2021 до 30.06.2031. (15.) 312 

239. Одлука о изменама и допуни Статута Месне заједнице Бачка Топола (25.) 691 

   

ПРАВИЛНИК   

175. Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета месне 

заједнице Гунарош (18.) 562 

   

РЕШЕЊА   

176. Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета месне заједнице Ново Орахово (19.) 564 

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

чланове Савета месне заједнице Ново Орахово (19.) 565 

178. Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Мали Београд (19.) 566 

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

чланове Савета месне заједнице Карађорђево (19.) 567 

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

чланове Савета месне заједнице Гунарош (19.) 568 

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

чланове Савета месне заједнице Томиславци (19.) 569 

   

АКТИ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ Д.О.О. СУБОТИЦА   

ОДЛУКА   

225. Одлука о разрешењу и именовању директора Друштва (23.) 628 

   

ОГЛАС   

103. Оглас о јавном конкурсу за избор директора „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 

(12.) 281 
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АКТИ ПРВОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА   

РЕШЕЊА   

14. Решење o разрешењу Надзорног одбора привредног друштва Први војвођански 

индустријски парк - Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу 

Бачка Топола, Еlső vajdasági ipari park- Logisztikai központ KFT, Topolya (4.) 50 

15. Решење o именовању Надзорног одбора привредног друштва Први војвођански 

индустријски парк - Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу 

Бачка Топола, Еlső vajdasági ipari park- Logisztikai központ KFT, Topolya (4.) 51 

   

АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 

ОДЛУКА   

279. Одлука о расписивању огласа за прикупљање писаних понуда за привремено 

коришћење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка 

Топола до привођења намени (27.) 1010 

   

АКТИ „AQUA TOP“ ДOO ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА БАЧКА ТОПОЛА   

ОДЛУКА   

286. Одлуку о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју Парка природе 

"Бачкотополске долине" (28.) 1019 

   

АКТИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ   

РЕШЕЊЕ   

56. Решење Покрајинске владе о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Бачка Топола (6.) 205 

   

ИСПРАВКЕ   

51. Одлука о исправци Одлуке о избору најповољнијег понуђача за  давање у закуп 

објеката пољопривреде у јавној својини општине Бачка Топола у насељеном месту 

Томиславци (6.) 199 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

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

претплате за 2021. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 

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


