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41.
На основу члана 23. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014 и 104/2016- др. закон и 108/2016), члана 68. став 1. тачка 6) Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и
члана 4. став 9. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник
општине Бачка Топола дана 11.04.2018. године доноси
ОДЛУКУ
о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Бачка Топола Месној
заједници Његошево
Члан 1.
Месној заједници Његошево, ул. Николе Тесле бр. 27, Његошево се даје на коришћење
непокретност која је уписана у лист непокретности бр. 1129 к.о Његошево, јавна својина Општине
Бачка Топола, и то:
-

катастарска парцела број 738, број зграде 1, зграда комуналних делатности-капела,
Гробљанска дуж, у површини од 109 m2 .

Члан 2.
На основу ове Одлуке се има уписати право коришћења Месне заједнице Његошево на
непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, у складу
са законом којим се уређује упис права на непокретностима.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:464-17/2018-I
Дана: 11.04.2018.
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор с.р.

42.
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», бр.
135/04, 36/09, 72/09 и 14/16), члана 42. тачка 7. Статута Општине Бачка Топола («Службени лист
општине Бачка Топола», бр. 15/08, 1/09, 6/10, 9/12 и 12/14), и члана 14. Одлуке о буџету општине
Бачка Топола за 2018. годину (''Службени лист општине Бачка Топола'',бр. 30/2017), по прибављеној
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-00353/2018-02 од
28.03.2018. године, Општинско веће општине Бачка Топола, на 92. седници одржаној дана 18. априла
2018. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2018. године планирају у области заштите и унапређивање животне
средине.
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За реализацију Програма планирана су средства у износу од 3.080.000,00 динара и то
Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину («Службени лист општине Бачка Топола»
бр. 30/2017) у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.1. Општинска управа, Програм 6:
Заштита животне средине, Пројекат:0401-П1, функција 510, економске класификације 424 и
481, извор финансирања 01 и 13, позиције од 100. до 103.
Финансијска конструкција укупно планираних средстава је следећа:
-накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
-накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
-остали приходи буџета јединице локалне самоуправе
-неутрошена средства из претходне године

10.000,00 динара
700.000,00 динара
370.000,00 динара
2.000.000,00 динара

II
Средства из тачке 1 став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у износу од 200.000,00
динара.
У 2018. години планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у
складу са Законом о заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и то:
- квалитета ваздуха и аероалергеног полена,
- квалитета површинских вода и муља акумулационих језера
- нивоа комуналне буке,
- квалитета земљишта.
За реализацију наведених контрола и праћења потписаће се уговори са овлашћеним,
стручним и научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка.
2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Бачка
Топола 2.000.000,00 динара (неутрошена средства из претходне године-извор 13).
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на
територији општине Бачка Топола на начин који ће омогућити њихово очување и то:
- суфинансирање мера из Програма управљања Парка природе „Бачкотополска долина“,
Панонија, Криваја, Бачка Топола» као и суфинансирање других активности на обухвату заштићеног
природног добра Парка природе и
- суфинансирање заштићених реткости.
У 2018. години планирају се мере у циљу заштите природних добара које ће се финансирати у
складу са финансијским могућностима уз контролу и надзор истих.
3. Подстицајне, превентивне и санационе програме, пројекте и активности у износу од
400.000,00 динара.
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе
на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на
територији
Општине Бачка Топола,
- спречавање ширења коровских биљака у урбаном делу општине Бачка Топола (амброзије),
- израду катастра загађивача на подручју општине БачкаТопола,
- израда катастра зелених површина,
- програме и пројекте из области животне средине - домаћи и међународни конкурси,
- активности на изради плана о заштити од удеса,
- подстицање коришћења обновљивих извора енергије и
- друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом сереализацијом
укаже потреба.
За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и
научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка.
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Ови програми и пројекти биће реализовани и у складу са решењима и обавезама
проистеклим према невладиним организацијама.
4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, као и
информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од 480.000,00
динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне
средине, служба Општинске управе Бачка Топола надлежна за послове заштите животне средине ће
самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати на предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима из области заштите и унапређења животне средине и
обележавању значајних датума и догађаја као што су:
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- сајмови екологије,
- као и други значајни датуми и догађаји.
Планира се суфинансирање пројеката - програма невладиних организација.
Из ових средстава суфинансираће се образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите и унапређењу животне средине као и информисање и објављивање
података о стању и квалитету животне средине.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине, наставиће се иновирање Интернет страница Општинске управе. Истовремено ће се
радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем израде публикација и другог
штампаног материјала.
III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности
од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине («Службени
гласник РС», бр. 135/04, 36/09 , 72/09 и 14/16).

IV
У случају да се приходи не остваре у планираном износу, расходи ће се остваривати по
приоритетима које утврди Председник општине Бачка Топола и то: обавезе утврђене законом и
раније преузете уговорене обавезе.
V
Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката врши Oдељење за финансије у сарадњи са Одељењем за
просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене
послове и привреду Општинске управе Бачка Топола, који сачињавају и Извештај о реализацији
Програма за 2017. годину.
VI
Овај Програм се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола ».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 501-9/2018-V
Дана: 18.04.2018.
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

Број 9.

18.04.2018.

СТРАНА 115. OLDAL

2018.04.18.

9. szám

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 401-00-00353/2018-02
Датум: 28.03.2018.
Немањина 22-26
Београд

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

24300 БАЧКА ТОПОЛА

У вези вашег дописа број: 501-9/18-1 од 08. 03. 2018. године, којим се из делокруга
надлежности Министарства заштите животне средине, а у смислу одредаба члана 100. став 5. Закона
о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон,
43/11- УС и 14/16) тражи сагласност на Предлог програма коришћења средстава за заштиту животне
средине општине Бачка Топола за 2018. годину, обавештавамо вас да смо размотрили достављени
материјал.
Министарство заштите животне средине из делокруга надлежности, сматра да се Предлог
програма коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 2018. годину,
може прихватити и даје сагласност на исти.

МИНИСТАР
М. П.
Горан Триван, с.р.
43.
На основу члана 90. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије",
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), Закона о
инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС» бр 36/2015) и члана 4. Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције ("Службени гласник Републике Србије", број 93/2017),
Председник општине Бачка Топола доноси

Измене и допуне
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за
2018. годину
Који је донет под бројем VIII-47-2/2017-2, дана 04.01.2018. године

I.
Прилог број 1 Годишњег програма рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2018. годину
се мења и гласи:
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„Прилог 1
ПЛАН РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Планирани распоред инспекцијског надзора
по месецима је следећи:
МЕСЕЦ

НАЗИВ КОРИСНИКА

ЈАНУАР

Општински ватрогасни савез Бачка Топола

ФЕБРУАР

Асоцијација за развој Општине Бачка Топола
Општинска Унија Бачка Топола
Голубарски Савез Општине Бачка Топола

МАРТ

Фото видео Студио СИ Срђан Ивановић ПР
Музеј Бачка Топола

АПРИЛ

Основна Школа „18. Октобар“ Ново Орахово

МАЈ

Фудбалски клуб „Бачка „ Пачир
Друштво за неговање традиције „Валерија“ Панонија

ЈУН

Саветодавно едукативни рад
Одгајивачи говеда, производња млека и сточари општине
Бачка Топола

ЈУЛ

Саветодавно едукативни рад по захтеву КЈС
Годишњи одмор

АВГУСТ

саветодавно-едукативни рад по захтеву КЈС
Општинска управа Бачка Топола

Саветодавно едукативни рад по захтеву КЈС
СЕПТЕМБАР Куглашки клуб „Слобода“ Ст. Моравица

ОКТОБАР

Саветодавно едукативни рад по захтеву КЈС
Шаховски клуб „Жаки Јожеф“ Ст. Моравица

НОВЕМБАР

Саветодавно едукативни рад по захтеву КЈС
Омладински дувачки оркестар Ст. Моравица

ДЕЦЕМБАР

Саветодавно едукативни рад по захтеву КЈС
Црвени крст Бачка Топола
Саветодавно едукативни рад по захтеву КЈС

„
Остали делови наведеног Програма остају непромењени.
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II.
Ове Измене и допуне програма објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Број VIII-47-2/2017-3, дана 16.04.2018. године

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

44.
На основу члана 69. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ бр.15/2016), чл. 24 став 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуге на њој ЈП „Тржница“ Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“ бр. 6/2013), члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“ бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 2. тачка 2. Одлуке о
општинском већу („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2009), Општинско веће општине
Бачка Топола, дана 05. априла 2018. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ И ВАШАРИШНИХ
УСЛУГА ЈП «ТРЖНИЦА» БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на цене пијачних и вашаришних услуга ЈП «Тржница» Бачка Топола за
2018. годину, према следећем:

-месечна цена коришћења једне пијачне тезге у хали
-месечна цена коришћења расхладних витрина
-дневно коришћење једне пијачне тезге у хали
-месечна цена коришћења једне пијачне тезге
на отвореном пијачном простору
-месечна цена коришћења једне занатлијске тезге
-дневно коришћење једне пијачне тезге
на отвореном пијачном простору
-месечна цена коришћења простора за камионе
са тезгом на пијаци
-дневно коришћење продајних места за камионе
са тезгом на пијаци
-месечна цена коришћења продајних места за рибаре
-дневно коришћење продајних места за рибаре
-почетна лицитациона цена за резервацију продајних
места на вашару за 1 дужни метар
-дневно коришћење продајних места
на вашару за 1 дужни метар
-дневна наплата по камиону са крупном стоком
-дневна наплата по камиону са ситном стоком
-улаз са празном камионом и шпедитерима
-улаз са аутомобилима и другим возилима
-дневна наплата за угоститеље на вашару по столу

ЦЕНА
БЕЗ ПДВ
2.615,83
2.759,17
1.238,33

ПДВ
(20%)
523,17
551,83
247,67

ЦЕНА
СА ПДВ
3.139,00
3.311,00
1.486,00

1.568,33

313,67

1.882,00

2.333,33

466,67

2.800,00

618,33

123,67

742,00

3.492,50

698,50

4.191,00

1.238,33

247,67

1.486,00

1.568,33
618,33

313,67
123,67

1.882,00
742,00

2.300,84

460,16

2.761,00

302,50

60,50

363,00

598,33
358,33
455,83
240,83
263,33

119,67
71,67
91,17
48,17
52,67

718,00
430,00
547,00
289,00
316,00
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-дневна наплата за велике пољопривредне машине на вашару
-дневна наплата за остале пољопривредне машине на вашару
-дневна наплата за продавце чардака на вашару
-дневна наплата за камионе са огревним дрвима
или са угљем на вашару
-месечна цена коришћења полигона
-месечна цена коришћења простора за киоске по 1 m2
-месечна закупнина пословног простора по 1 m2
-месечна закупнина пословног простора по 1 m2-супермаркет
-месечна цена коришћења простора за такси превоз по 1 m2
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840,00
502,50
1.068,33

168,00
100,50
213,67

1.008,00
603,00
1.282,00

1.068,33

213,67

1.282,00

3.550,00
137,50
367,50
188,00
367,50

710,00
27,50
73,50
37,60
73,50

4.260,00
165,00
441,00
225,60
441,00

II
Решењем о измени Решења о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних
услуга ЈП «TРЖНИЦА» Бачка Топола за 2018. годину, мења се Решење о давању сагласности на
ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП«ТРЖНИЦА» Бачка Топола за 2018. годину, које је
објављено у „Службеном листу општине Бачка Топола“, број 2/2018, под бројем 38-15/2017-V дана
16.01.2018. год.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењиваће се од
01. мajа 2018. године.
Општина Бачка Топола
Општинско веће
Број: 38-2/2018-V
Дана: 05.04.2018. г.
Бачка Топола

Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

45.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-18/2018-V-3
Дана: 18.04.2018. године
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС
РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), члана 11. став 1 и 3, и члана 35. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 7-1/2017), као и на основу
члана 71. Статута општине Бачка Топола(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008,
1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), а у складу са чланом 12. став 9 Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 7-1/2017) на основу достављеног Извештаја и предлога
решења донетог на седници Комисије за грађевинско земљиштe одржаној дана 16.04.2018.године,
по спроведеном поступку отварања понуда по Одлуци о расписивању јавног огласа путем
прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка
Топола ради изградње број 464-18/2018-V од дана 14.03.2018. године, Општинско веће дана
18.04.2018. године доноси:

РЕШЕЊЕ
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Отуђује се (продаје) грађевинско земљиште у јавној својини, у 1/1 дела, Општине Бачка Топола, ул.
Маршала Тита бр. 30,
уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар
непокретности Бачка Топола у лист непокретности број 6569 К.О. Бачка Топола-град:
- кат. парцела бр. 5317/4, Маршала Тита, земљиште уз зграду-објекат, у површини од 2851m2, и
- кат. парцела бр. 5317/7, Маршала Тита, земљиште уз зграду-објекат, у површини од 25-08
m2, градско грађевинско земљиште, укупне површине од 53-59 m2,након спроведеног
поступка прикупљања понуда.
купцу Фудбалски клуб "T S C" Бачка Топола, Маршала Тита 63, Матични број:00845964, ПИБ:
103909155, Шифра делатности: 9312 Делатност спортских клубова,ради изградње спортског
објекта- фудбалског стадиона.
Купопродајна цена за отуђење грађевинског земљишта из става 1. овог решења износи
3.858.480,00 динара, који износ је купац дужан у целости да исплати у року од 15 дана од дана
достављања овог решења, на рачун Општине Бачка Топола број: 840-811151843-89 код РС
Министарство финансија Управа за трезор Филијала Суботица – примања од продаје непокретности
у корист нивоа општина, модел 97, позив на број 62-206, с тим да депозит уплаћен на депозитни
рачун у поступку јавног оглашавања у износу од 385.848,00 представља део понуђене цене и по
доношењу овог решења се преноси на одговарајући рачун општине.
Трошкове пореза и овере Уговора о купопродаји, пореза на пренос апсолутних права, као и
трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси купац.
Рок привођења земљишта намени не може бити дужи од три (3) године од дана овере
уговора о купопродаји.
Купац се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања овог решења, а
након уплате целокупне цене, закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Уговор о купопродаји са Општином Бачка Топола.
У случају да у наведеном року купац не закључи купопродаји уговор ово решење ће се
ставити ван снаге и купац изгубити право стицања власништва на грађевинском земљишту из става
1. овог решења.
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Образложење
Дана 14.03.2018. године објављена је Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања
понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради
изградње, донетa од стране Општинског већа, број 464-18/2018-V од дана 14.03.2018. године, („Сл.
лист општине Бачка Топола“, бр. 7/2018).
Предмет отуђења је грађевинско земљиште у јавној својини, у 1/1 дела, Општине Бачка Топола ул.
Маршала Тита бр. 30, уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности
Бачка Топола у лист непокретности број 6569 К.О. Бачка Топола-град и то: кат. парцела бр. 5317/4,
Маршала Тита, земљиште уз зграду-објекат, у површини од 28-51m2, и кат. парцела бр. 5317/7,
Маршала Тита, земљиште уз зграду-објекат, у површини од 25-08 m2, градско грађевинско
земљиште, укупне површине од 53-59 m2.
Комисијa за грађевинско земљиште именована решењем Председника општине Бачка Топола
бр. 02-190/2017-V од 08.11.2017. године је дана 16.04.2018. године по наведеном јавном огласу
спровела поступак отварања понуда. Комисија је утврдила да је на јавни оглас путем прикупљања
понуда ради отуђења грађевинског земљиште у јавној својини једину благовремену и потпуну
понуду дана 16.04.2018. године доставио стицалац (купац) Фудбалски клуб "T S C" Бачка Топола,
Маршала Тита 63, Матични број:00845964, ПИБ: 103909155, Шифра делатности: 9312 Делатност
спортских клубова, који заступа Саболч Палађи (Szabolcs Palágyi), ЈМБГ: 1411977820085 из Бајше,
ул. Првомајска бр. 9., који је понудио да плати почетни износ цене за отуђење грађевинског
земљишта у износу од 720,00 динара по m2 , што укупно износи: 3.858.480,00 динара.
Понуђач је понуди приложио: пријаву за учешће (подаци о понуђачу), фотокопију акта о
регистрацији , Уверење о подацима уписаним у регистар удружења, друштава и савеза из области
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спорта од дана 25.01.2018. год., доказ о уплати депозита у износу од 385.848,00 динара од дана
13.04.2018.год., изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа, доказ да су измирене пореске
обавезе на име локалних јавних прихода, Уверење издато од стране Одељења за утврђивање и
наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола бр. 434-2-39/2018-IV од дана 13.04.2018.
год. и фотокопију личне карте законског заступника.
Комисија је предочила купцу услове продаје грађевинског земљишта које је он прихватио
писменом изјавом од 16.04.2018. године и потписом на записник о отварању понуда од 16.04.2018.
године
Комисија је размотрила понуду купца, извршила увид у приложене исправе и нашла да су
испуњени услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини предвиђени чланом 99. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС,
132/2014 и 145/2014) и Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 7-1/2017) према којим прописима се грађевинско земљиште може отуђити
прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима. У складу са чланом 12. став 9
Одлуке о грађевинском земљишту Комисија је дана 16.04.2018. године доставила Општинском већу
извештај о спроведеном поступку отварања понуда бр. 464-18/2018-V-2 од дана 16.04.2018. године,
пратећу документацију и предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Сходно свему изнетом донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења незадовољна страна има право да покрене управни
спор у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања истог. Упрaвни спор покреће се тужбом
Управном суду.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
КИШЛИНДЕР ГАБОР, с.р.

Редни
број
41.

42.

43.

44.

45.

САДРЖАЈ

Страна

Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине
Бачка Топола Месној заједници Његошево

112

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка
Топола за 2018. годину

112

Измене и допуне Годишњег програма рада буџетске инспекције Општине
Бачка Топола за 2018. годину

115

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

117

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

118

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2018. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

