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БРОЈ 

АКТА 

НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ  

ОБЈАВЉЕН 
СТРАНА 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

94. 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта 

општине Бачка Топола за 2017. годину (7.2.) 
289 

ОДЛУКЕ 

19. 
Одлукa о aнгажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета Општине Бачка 

Топола за 2016. годину (5.) 
86 

20. 
Одлука о суоснивању Јавног предузећа за Ппросторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад (5.) 
87 

21. Одлука о допуни Пословника Скупштине Општине Бачка Топола (5.) 91 

43. 
Одлука о приступању изради плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 

Тополи (6.) 
106 

44. 
Одлука о проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бачкотополске долине“ 

(6.) 
111 

45. 
Одлука о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе '' Два стабла тисе на 

салашу код Новог Орахова'' (6.) 
119 

78. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2017. годину (7.1.) 143 

80. 
Oдлукa о доношењу локалног акционог плана запошљавања општине Bачка Tопола 

за 2017. годину (7.1.) 
248 

81. 

Oдлукa о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачка Топола – зграде за 

спорт и физичку културу са помоћним зградама у ул. Маршала Тита бр. 63 у Бачкој 

Тополи (7.1.) 

248 

 

82. 

Oдлукa о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње 

и урбанистичко планирање и уређење Bачка Tопола (7.1.) 

249 

 

83. Oдлукa о грађевинском земљишту (7.1.) 252 

117. 
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2016. 

годину (12.) 
683 

118. 
Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације општине Бачка 

Топола (12.) 
800 

119. 
Одлуку о измени одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка 

Топола (12.) 
808 

120. Одлуку о додели признања «Про Урбе» у 2017. години (12.) 810 

131. 
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (14.) 
822 

132. 
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“  Бачка Топола (14.) 
825 

152. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2017. годину (20.) 858 

153. 

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу дела канала Мали Иђош-

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

општине Бачка Топола (20.) 

935 

154. Одлука о размени непокретности (20.) 938 

155. 
Одлука о измени одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка 

Топола (20.) 
940 

156. 
Одлука о изменама одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола (20.) 
941 

250. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину (30.) 1084 
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251. Кадровски план Општинске управе Бачка Топола за 2018. годину (30.) 1162 

252. 
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе 

облике у систему локалне самоуправе Општине Бачка Топола за 2017. годину (30.) 
1165 

253. 
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама на територији општине Бачка Топола (30.) 
1167 

254. Одлука о размени непокретности (30.) 1176 

255. 
Одлука о наставку рада Центра за социјални рад  општине Бачка Топола као правног 

следбеника Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (30.) 
1177 

256. 

Одлука о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Републику Србију- 

Министарство унутрашњих послова- Полицијску управу Суботица- на путничкoм 

возилу без накнаде - за потребе Полицијске станице  Бачка Топола (30.) 

1178 

257. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 

енергијом (30.) 
1179 

258. Одлука о усклађивању оснивачког акта Дома Културе општине Бачка Топола (30.) 1180 

279. 
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка 

Топола за 2017. годину (32.) 
1205 

280. 
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола – ради 

изградње у улици Дунавска у Бачкој Тополи (32.) 
1206 

 

РЕШЕЊА 

22. 

Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална Депонија“ 

Суботица за 2017. Годину (5.) 

92 

23. 

Решење о давању сагласности на Статут Јавног Предузећа за Грађевинско Земљиште, 

Путеве и Изградњу Објеката Заједничке Комуналне Потрошње и Урбанистичко 

Планирање и Уређење Бачка Топола (5.) 

92 

24. Решење о престанку функције члана Општинског Већа Општине Бачка Топола (5.) 93 

25. Решење о избору члана Општинског Већа Општине Бачка Топола (5.) 93 

26. 
Решење о разрешењу члана  Школског Одбора у Средњој Техничкој Школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (5.) 
94 

27. 
Решење о именовању члана  Школског Одбора у Средњој Техничкој Школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (5.) 
94 

28. 
Решење о разрешењу члана Школског Одбора у Средњој  Техничкој Школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (5.) 
95 

29. 
Решење о именовању члана  Школског Одбор у Средњој Техничкој  Школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (5.) 
95 

30. 
Решење о разрешењу члана Школског Одбора у Пољопривредној Школи  Бачка 

Топола (5.) 
96 

31. 
Решење о именовању члана Школског Одбора у Пољопривредној Школи Бачка 

Топола (5.) 
96 

32. 
Решење о именовању директорице Туристичке Организације Општине Бачка Топола 

(5.) 
97 

33. 
Решење о допуни Решења о Именовању Председника и Чланова Управног Одбора 

Туристичке Организације Општине Бачка Топола (5.) 
98 

34. 
Решење о изменама Решења о образовању Општинског Штаба за ванредне ситуације 

Општине Бачка Топола (5.) 
98 

35. Решење о разрешењу в.д. Секретара Скупштине Општине Бачка Топола (5.) 99 

36. Решење о постављању Секретара Скупштине Општине Бачка Топола (5.) 99 

40. 

Решење о давању сагласности на Посебан програм пословања Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица за 2017. годину (6.) 

104 
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41. 

Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја 

Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица за период 2017-2027.године (6.) 

104 

42. 

Решење о давању сагласности  на Дугорочни план пословне стратегије и развоја  

Друштва са ограниченом  одговорношћу за управљање  чврстим комуналним отпадом 

„ Регионална депонија“ Суботица за период 2017-2027.године (6.) 

105 

46. Решење о разрешењу директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола (6.) 122 

47. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ 

Бачка Топола (6.) 
122 

48. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора Основне школе „Чаки Лајош “ из  

Бачке Тополе (6.) 
123 

49. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне школе „Чаки Лајош “ из Бачке 

Тополе (6.) 
123 

50. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла “ из  

Бачке Тополе (6.) 
124 

51. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла “ из 

Бачке Тополе (6.) 
124 

52. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Ст.Ковач Ђула“ из  

Старе Моравице (6.) 
125 

53. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне школе „Ст.Ковач Ђула“ из 

Старе Моравице (6.) 
125 

54. 
Решење о разрешењу чланова  Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ из  

Пачира (6.) 
126 

55. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ из 

Пачира (6.) 
126 

56. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Братство јединство “ 

из  Бајше (6.) 
127 

57. 
Решење о именовању чланова  Школског одбора Основне   школе „Братство јединство 

“ из Бајше (6.) 
127 

58. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ “ из  

Гунароша (6.) 
128 

59. 
Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ “ из 

Гунароша (6.) 
129 

60. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора Основне  школе „18 Октобар “ из  

Новог Орахова (6.) 
129 

61. 
Решење о именовању члана  Школског одбора Основне  школе „18 Октобар “ из 

Новог Орахова (6.) 
130 

62. 
Решење о разрешењу чланова  Школског одбора Основне школе „Вук Караџић “ из  

Криваје (6.) 
130 

63. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић “ из 

Криваје (6.) 
131 

64. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Школе за основно музичко 

образовање  из  Бачке Тополе (6.) 
131 

65. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко 

образовање  из Бачке Тополе (6.) 
132 

66. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 

„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (6.) 
132 

67. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Гимназији и економској школи „ 

Доситеј Обрадовић „ Бачка Топола (6.) 
133 

68. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (6.) 
133 

69. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (6.) 
134 
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70. 
Решење о разрешењу члана  Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (6.) 
134 

71. 
Решење о именовању члана  Школског одбора у Средњој  техничкој  школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (6.) 
135 

84. 
Решење о давању сагласности на одлуку о допуни Статута Музеја општине Бачка 

Топола – Тopolya község Мúzeuma (7.1.) 
280 

85. Решење о разрешењу директора Библиотеке „Ержебет Јухас“ Бачка Топола (7.1.) 281 

86. Решење о  именовању  директора  Библиотеке „Ержебет Јухас“ Бачка Топола (7.1.) 281 

87. Решење о разрешењу директора „Дома културе“ општине  Бачка Топола (7.1.) 281 

88. Решење о  именовању  директора „Дома културе“ општине  Бачка Топола (7.1.) 282 

89. 
Решење о разрешењу члана комисије за спровођење посутпка доделе признања «Про 

урбе» (7.1.) 
282 

90. 
Решење о именовању члана комисије за спровођење посутпка доделе  признања «Про 

урбе» (7.1.) 
283 

91. 
Решење о разрешењу члана комисије за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и 

заштиту животне средине (7.1.) 
283 

92. 
Решење о избору члана комисије за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и 

заштиту животне средине (7.1.) 
284 

121. 
Решење о именовању директора центра за социјални рад за општине Бачка Топола и 

Мали Иђош (12.) 
811 

122. 

Решење о именовању директора Јавног предузећа за Грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење Бачка Топола (12.) 

811 

123. 
Решење о разрешењу чланова комисије за ликовне награде „Nagyapáti Kukac Péter” 

(12.) 
812 

124. 
Решење о именовању чланова комисије за ликовне награде „Nagyapáti Kukac Péter” 

(12.) 
813 

125. 
Решење о разрешењу члана Савета за равноправност полова у општини Бачка Топола 

(12.) 
813 

126. 
Решење о избору председника и члана Савета за равноправност полова у општини 

Бачка Топола (12.) 
814 

133. 

Решење о давању сагласности на измене Програма пословања Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица за 2017. годину (14.) 

828 

134. 
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке 

организације општине Бачка Топола (14.) 
828 

135. 
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ 

Бачка Топола (14.) 
829 

136. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ 

Бачка Топола (14.) 
829 

137. 
Решење о разрешењу чланa Надзорног одбора  Јавног предузећа за комунално 

стамбене грађевинске делатности “Комград“ Бачка Топола (14.) 
830 

138. 
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално 

стамбене грађевинске делатности “Комград“ Бачка Топола (14.) 
830 

139. 
Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бачка Топола (14.) 
831 

140. 
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (14.) 
831 

157. 
Решење о разрешењу председника Управног одбора Туристичке организације 

општине Бачка Топола (20.) 
941 

158. 
Решење о именовању председника Управног одбора Туристичке организације 

општине Бачка Топола (20.) 
942 

159. 
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње, 
942 
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урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (20.) 

160. 

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње, 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (20.) 

943 

161. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола (20.) 944 

162. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (20.) 944 

163. 
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске 

делатности „Комград“ по Бачка Топола (20.) 
945 

164. 
Решење о именовању директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање 

услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (20.) 
946 

165. 
Решење о разрешењу члана  Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (20.) 
947 

166. 
Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“ 

Бачка Топола (20.) 
948 

167. 
Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош (20.) 
948 

168. 
Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош (20.) 
949 

169. 

Решење о разрешењу представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друштва 

са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица (20.) 

949 

170. 

Решење о именовању представника из општине Бачка топола у Скупштину Друштва 

са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица (20.) 

950 

259. 
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута „Дома Културе 

општине Бачка Топола“ (30.) 
1186 

260. Решење о давању сагласности на II измене Програма пословања Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица  за 2017. годину (30.) 1187 

261. 

Решење о давању сагласности на измене Посебног програма пословања Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица  за коришћење средстава из буџета за 2017. годину (30.) 

1187 

262. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2018. годину (30.) 
1188 

263. 

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за  радове на атмосферској 

канализацији у насељу Бачка Топола за 2018. годину (30.) 

1188 

264. 

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за  одржавање јавних 

површина за 2018. годину (30.) 

1189 

265. 

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за  зимску службу за 

2017/2018. годину (30.) 

1189 

266. 
Решење о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа за одржавање 

пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2018. годину (30.) 
1190 

267. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола (30.) 1190 

268. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (30.) 1191 

269. 
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ 

Бачка Топола (30.) 
1191 

270. Решење о именовању директора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола (30.) 1192 

271. 
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (30.) 
1192 
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272. 
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално 

стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (30.) 
1193 

281. 

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 2018. годину (32.) 

1207 

282. 
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка 

Топола (32.) 
1207 

283. 
Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка 

Топола (32.) 
1208 

284. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне  школе „Стари Ковач Ђула“ из 

Старе Моравице (32.) 
1208 

285. 
Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Стари Ковач Ђула“ из 

Старе Моравице (32.) 
1209 

286. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „18. Октобар“ из 

Новог Орахова (32.) 
1209 

287. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „18. Октобар“ из 

Новог Орахова (32.) 
1210 

288. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ из 

Криваје (32.) 
1210 

289. 
Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ из 

Криваје (32.) 
1211 

290. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Школе за основно музичко 

образовање Бачка Топола (32.) 
1211 

291. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко 

образовање Бачка Топола (32.) 
1212 

292. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 

„Доситеј Обрадовић“  из Бачке Тополе (32.) 
1212 

293. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Гимназији и економској школи 

„Доситеј Обрадовић“  из Бачке Тополе (32.) 
1213 

294. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој техничкој школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (32.) 
1213 

295. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Средњој техничко школи “Шинковић 

Јожеф“ Бачка Топола (32.) 
1214 

296. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој  техничкој школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (32.) 
1214 

297. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Средњој техничкој школи 

„Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (32.) 
1215 

298. 
Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој техничкој школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (32.) 
1215 

299. 
Решење о именовању члана Школског одбора у Средњој техничкој школи 

“Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (32.) 
1216 

300. 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка Топола 

(32.) 
1216 

301. 
Решење о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка Топола 

(32.) 
1217 

302. 

Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка 

Топола за 2018. годину (32.) 

1217 

303. 
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бачка Топола (32.) 
1219 

ЗАКЉУЧЦИ 

18. 
Закључaк о утврђивању престанка мандата Одборника Скупштине Општине Бачка 

Топола (5.) 
86 
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38. 
Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општини Бачка 

Топола (6.) 
103 

39. 
Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општини Бачка 

Топола (6.) 
103 

77. Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (7.1.) 
143 

116. 
Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (12.) 
683 

127. 
Закључак о пружању подршке молби Месне заједнице Бајша упућеној Покрајинском 

Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (12.)  
815 

275. 
Закључак о утврђивању  престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (32.) 
1203 

276. 
Закључак о утврђивању  престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка 

Топола (32.) 
1203 

278. 
Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка 

Топола (32.) 
1205 

304. 
Закључак о налогу ЈП Комград ради уплате вишка прихода над расходима у буџет 

општине Бачка Топола (32.) 
1219 

ИЗВЕШТАЈ 

79. Извештај о раду Општинске управе Бачка Топола за 2016. годину (7.1.) 213 

   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДЛУКА 

219. 
Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у општини Бачка 

Топола (24.) 
1039 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ 

1. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (1.) 
1 

3. 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за давању у закуп пословних просторија у 

јавној својини општине Бачка Топола (3.) 

12 

 

4. 
Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње (3.)   
14 

7. 

Одлука о одузимању права коришћења на непокретностима у јавној својини општине 

Бачка Топола на којима је носилац права коришћења Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ 

општине Бачка Топола (4.) 

20 

 

97. 
Одлука о расписивању јавног  огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње (9.) 
656 

98. 
Одлуку о расписивању јавног  огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње (9.) 
659 

141. 
Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине 

општине Бачка Топола (15.) 
833 

148. 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине 

општине Бачка Топола (18.) 
848 

187. 

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

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

расадника и животиња (21.) 

994 

188. 

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите (21.) 

996 
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189. 

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 (21.) 

998 

190. 

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: инветиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинства – набавка квалитетних приплодних овнова (21.) 

1000 

191. 

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

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

осемењавање) (21.) 

1002 

192. 
Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 

пољопривреде – Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора (21.) 
1003 

238. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (27.) 
1060 

КОНКУРС 

2. Кoнкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из 

области јавног информисања у 2017. години (2.) 

 

7 

 

ПРАВИЛНИК 

114. 

Прaвилник о допунама правилника o нaчину финансирања манифестација од 

општинског значаја и meрилиma и криteриjуmиma зa избoр прojeкata и прoгрaмa у 

кулtури  кojи сe суфинaнсирajу и финaнсирajу из буџeta општине Бачка Топола (11.) 

680 

РЕШЕЊА 

10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (4.) 23 

11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (4.) 24 

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (4.) 25 

13. 
Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у 2017. години (4.) 
26 

99. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (10.) 664 

100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (10.) 664 

101. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (10.) 665 

102. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (10.) 666 

106. 
Решење о измени решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у 2017. години (10.) 
669 

146. 

Решење o допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

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

смрти (17.) 

845 

182. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 961 

183. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (20.) 961 

203. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (22.) 1013 

204. 
Решење о измени решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у 2017. години (22.) 
1013 

213. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (23.) 1035 

214. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (23.) 1035 

215. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (23.) 1036 

237. Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште (26.) 1058 

248. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (29.) 1082 

249. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (29.) 1082 

314. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1229 

315. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1229 
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316. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (32.) 1230 

322 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (33.) 1244 

323. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (33.) 1245 

324. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (33.) 1246 

325. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (33.) 1247 

326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (33.) 1248 

327. Решење о преносу средстава у текуће буџетску резерву (33.) 1249 

   

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОДЛУКЕ 

144. 
Одлука о избору најповољније понуде за поверавање обављања линијског превоза 

путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола (17.) 
842 

244. 
Одлука  о расписивању јавног  огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола  ради изградње (29.) 
1075 

ЈАВНИ КОНКУРСИ 

95. 
Јавни конкурс за прикупљање понуда за  поверавање обављања линијског превоза 

путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола (8.) 
651. 

129. 
Јавни конкурс за прикупљање понуда за  поверавање обављања линијског превоза 

путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола (13.) 
819 

142. 
Јавни конкурс за прикупљање понуда за поверавање обављања линијског превоза 

путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола (16.) 
837 

ПРАВИЛНИЦИ 

15. 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, 

Служби буџетске инспекције и Служби заштитника грађана у општини Бачка Топола 

(4.) 

28 

93. 

Правилник о измени  правилника о  организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи, служби буџетске инспекције и служби заштитника грађана 

општине Бачка Топола број 110-3/2017-v од  28.02.2017. године (7.1.) 

284 

218. 

Правилник о измени Правилника о утврђивању новчаног износа једнократне помоћи 

и рефундацији трошкова коришћења воде за појединце или породице које се нађу у 

стању социјалне потребе на територији општине Бачка Топола (24.) 

1039 

ПРОГРАМИ 

76. 
Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине 

Бачка Топола у 2017. години (6.) 
139 

96. 
Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 

2017. годину (8.) 
652 

184. 
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за  општину Бачка Топола за 2017. годину (21.) 
965 

317. 
Програм о измени Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2017. годину (33.) 
1234 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ 

107. 

Посебан  програм за унапређење живота у општини Бачка Топола из средстава 

остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 

2017. години (10.) 

670 

РЕШЕЊА 

5. 
Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни поравак у 

предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (3.) 
17 
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14. 
Решење о измени и допуни Решења о образовању Савета за здравље у општини Бачка 

Топола (4.) 
28 

16. Решење о давању сагласности за извођење радова (4.) 83 

17. Решење о образовању жалбене комисије (4.) 84 

75. 
Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних савета 

у 2017. години (6.) 
137 

130. 
Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима 

Радарског центра "Бајша" у 2017. години (13.) 
820 

145. 

Решење о распоређивању средстава додељених путем јавног позива у 2017. години за 

доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2017. години (17.) 

843 

150. 

Решење о распоређивању средстава додељених на основу конкурса за финансирање 

пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години 

(19.) 

853 

151. 

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

превознику „Бечејпревоз“ д.о.о. Бечеј на територији општине Бачка Топола за 2017. 

годину (19.) 

854 

222. 
Решење о давању сагласности на цену комуналне услуге снабдевање топлотном 

енергијом  ЈП ''Комград'' Бачка Топола (25.) 
1044 

242. Решење о образовању Општинског савета за управљање миграцијама (28.) 1072 

243. 

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији 

општине Бачка Топола (28.) 

1073 

ЗАКЉУЧАК 

6. Закључак о стављању ван снаге правилника о критеријумима за утврђивање почетне 

цене, односно износа закупнине грађевинског земљишта (3.) 18 

  
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ИЗВЕШТАЈ 

274. 
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница у општини 

Бачка Топола изузев месних заједница Стара Моравица, Ново Орахово и Криваја (31.) 
1196 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

РЕШЕЊА 

8. Решење о промени апропријације (4.) 21 

9. Решење о отварању апропријације (4.) 22 

72. Решење о отварању апропријације (6.) 135 

73. Решење о отварању апропријације (6.) 136 

103. Решење о отварању апропријације (10.) 667 

104. Решење о отварању апропријације (10.) 668 

105. Решење о отварању апропријације (10.) 668 

110. Решење о отварању апропријације (11.) 677 

111. Решење о отварању апропријације (11.) 678 

112. Решење о отварању апропријације (11.) 679 

113. Решење о отварању апропријације (11.) 679 

171. Решење о промени апропријације (20.) 950 

172. Решење о отварању апропријације (20.) 952 

173. Решење о отварању апропријације (20.) 952 

174. Решење о отварању апропријације (20.) 953 
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175. Решење о отварању апропријације (20.) 954 

176. Решење о отварању апропријације (20.) 955 

177. Решење о отварању апропријације (20.) 956 

178. Решење о измени решењa о отварању апропријације (20.) 957 

179. Решење о отварању апропријације (20.) 958 

180. Решење о отварању апропријације (20.) 959 

181. Решење о отварању апропријације (20.) 960 

205. Решење о отварању апропријације (22.) 1014 

220. Решење о промени апропријације (24.) 1040 

221. Решење о изменама Решењa о отварању апропријација (24.) 1041 

229. Решење о промени апропријације (25.) 1050 

230. Решење о промени апропријације (25.) 1051 

246. Решење о промени апропријације (29.) 1080 

247. Решење о отварању апропријације (29.) 1081 

305. 
Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру других извора 

средстава (32.) 
1220 

306. 
Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру других извора 

средстава (32.) 
1221 

307. 
Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру других извора 

средстава (32.) 
1222 

308. 
Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру других извора 

средстава (32.) 
1223 

309. Решење о промени апропријације (32.) 1224 

310. Решење о промени апропријације (32.) 1225 

311. Решење о промени апропријације (32.) 1226 

312. Решење о промени апропријације (32.) 1227 

313. Решење о отварању апропријације (32.) 1228 

319. 
Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру других извора 

средстава (33.) 
1241 

320. 
Решење о промени, односно отварању апропријације у оквиру других извора 

средстава (33.) 
1242 

321. Решење о отварању апропријације (33.) 1243 

   

АКТИ КОМИСИЈА 

ЈАВНИ ПОЗИВИ 

108. 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Бачка Топола за 2018. годину (11.) 
673 

109. 
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији  општине Бачка Топола за 2018. годину 

(11.) 

676 

ОДЛУКЕ 

185. Одлука о издвајању средстава за мере подршке (21.) 989 

318. Одлука о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке (33.) 1238 

ПРАВИЛНИК 

186. Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда (21.) 991 
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ЗАКЉУЧАК 

128. 
Закључак о формирању цене закупа пољопривредног земљишта по праву пречег 

закупа (12.) 
815 

   

АКТИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СТАТУТ 

206. Статут Месне заједнице Пачир (23.) 1017 

ОДЛУКЕ 

74. Одлука о изменама Статута месне заједнице Томиславци (6.) 137 

193. Одлука о измени Статута Месне заједнице Бајша (22.) 1007 

194. 
Одлука о измени Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне 

заједнице Бајша (22.) 
1007 

195. Одлука о измени Статута Месне заједнице Криваја (22.) 1008 

196. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Бачки Соколац (22.) 1009 

197. Одлука о измени Статута Месне заједнице Панонија (22.) 1009 

198. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Његошево (22.) 1010 

199. Oдлука о изменама Статута Месне заједнице Томиславци (22.) 1010 

200. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Мали Београд (22.) 1011 

201. Одлука о измени Статута Месне заједнице Горња Рогатица (22.) 1011 

202. Одлука о измени Статута Месне заједнице Карађорђево (22.) 1012 

208. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Победа (23.) 1031 

209. 
Одлука о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне 

заједнице Победа (23.) 
1032 

210. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Бачка Топола (23.) 1032 

216. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Гунарош (24.) 1038 

240. Одлука о изменама Статута Месне заједнице Стара Моравица (28.) 1071 

ПРАВИЛНИЦИ 

207. Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Пачир (23.) 1026 

211. 
Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне 

заједнице Бачка Топола (23.) 
1033 

217. 
Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне 

заједнице Гунарош (24.) 
1038 

225. 
Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне 

заједнице Пачир (25.) 
1046 

241. 
Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне 

заједнице Стара Моравица (28.) 
1071 

РЕШЕЊА 

212. 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Бачка Топола (23.) 
1034 

223. 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Томиславци (25.) 
1044 

224. 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Карађорђево (25.) 
1045 

226. 
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за 

спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Пачир (25.) 
1047 
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227. 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Бајша (25.) 
1048 

228. 
Решење о именовању председника, чланова Комисије и њихових заменика за 

спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Бачки Соколац (25.) 
1049 

231. 
Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Његошево (26.) 
1053 

232. 
Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора за чланове Савета 

Месне заједнице Мали Београд (26.) 
1053 

233. 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Гунарош (26.) 
1054 

234. 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Панонија (26.) 
1055 

235. 
Решење о именовању председника, заменика председника и члана Комисије за 

спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Горња Рогатица (26.) 
1056 

236. 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за 

чланове Савета Месне заједнице Победа (26.) 
1057 

273. 
I. измена Решења о именовању председника и чланова Комисије за спровођење 

избора за чланове Савета Месне заједнице Карађорђево (30.) 
1193 

   

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ИЗВЕШТАЈИ 

37. Извештај о додели мандата одборницима Скупштине општине Бачка Топола (6.) 102 

115. Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола (12.) 682 

277. Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола (32.) 1204 

   

АКТИ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ДОО СУБОТИЦА 

ОДЛУКЕ 

143. 

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на Регионални план 

управљања отпадом за период од 2017-2027 године за Град Суботицу и општине 

Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац (17.) 

839 

245. Одлука о именовању директора (29.) 1078 

ОГЛАС 

149. 
Оглас о јавном конкурсу за избор директора ,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица 

(19.) 
851 

   

ИСПРАВКЕ 

147. 

Исправка Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Бачка Топола за 2018. годину 

(17.) 

846 

239. Исправка Одлуке о размени  непокретности (27.)  1070 

   

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

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

претплате за 2017. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 

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


