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“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” д.о.о. Суботица
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft. Szabadka
„REGIONALNI DEPONIJ” d.o.o. Subotica
СУБОТИЦА
Број: IV-06/2017
Дана: 01.09.2017.
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(“Службени гласник РС”, број 135/04, 88/2010), члана 6. Споразума о сарадњи општина везано за
формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом (закљученог између Града
Суботице и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока) и Измене и допуне
Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним
отпадом (потписаног од стране Града Суботица и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали
Иђош, Чока и Нови Кнежевац), в.д. директор Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" д.о.о. Суботица (у даљем тексту:
"РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" д.о.о. Суботица) дана 01.09.2017. године доноси следећу
ОДЛУКУ
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
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за 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 (у даљем тексту: Регионални план), који се израђује
на основу Одлуке о изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Суботицу и општине
Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац број IV-22/2016 од 28.12.2016.
године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Одлука о неприступању изради стратешке процене на животну средину за Регионални план се
доноси на основу Критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину,
који је саставни део ове Одлуке, а према којем:
- Циљеви и активности дефинисани Регионалним планом представљају развој одрживог
система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације
простора, те ће реализација Регионалног плана имати позитиван утицај на све сегменте
животне средине,
- Регионалним планом утврђене мере и активности представљају имплементацију мера, које су
претходно размотрене и утврђене са следећим документима:
o Стратегија управљања отпада за период 2010-2019.годину,
o Претходна студија оправданости и Студија оправданости, на које је обезбеђена
сагласност Државне ревизионе комисије за стручну контролу техничке
документације.
- План је урађен у складу са свим другим плановима и програмима које се односе на Регион, и
то:
o Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине,
o Просторни планови Града Суботица и општина Региона,
o План детаљне регулације комплекса регионалне депоније у Суботици.
- Утицаји на животну средину који се може јавити при реализацији Плана су разматрани и
представљени кроз:
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o Стратешку процена утицаја Регионалног Просторног Плана Аутономне Покрајине
Војводине на животну средину,
o Стратешку процену просторних планова јединица локалних самоуправа Региона,
o Стратешку процену утицаја на животну средину комплекса регионалне депоније у
Суботици,
o Студију о процени утицаја на животну средину комплекса регионалне депоније у
Суботици,
o Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Бачкој Тополи,
o Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Кањижи,
o Студију о процену утицаја на животну средину трансфер станице у Сенти.
Регионални план је усаглашен са свим прописима и подзаконским актима Републике Србије
и Директивама ЕУ.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Суботица”, „Службеном листу општине Бачка Топола”, „Службеном листу општине Сента”,
„Службеном листу општине Кањижа”, „Службеном листу општине Чока”, „Службеном листу
општине Нови Кнежевац” и „Службеном листу општине Мали Иђош”.
Образложење
„Регионална депонија” д.о.о. Суботица је на основу Споразума о сарадњи општина везано за
формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом (закљученог између Града
Суботице и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока) и Измене и допуне
Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним
отпадом (потписаног од стране Града Суботица и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали
Иђош, Чока и Нови Кнежевац), надлежна за припрему Регионалног плана.
Регионални план се израђује у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник
РС”, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и Стратегијом управљања отпадом за период 2010– 2019
године („Службени гласник РС”, број 29/2010).
Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац
чине регион за управљање отпадом и заједнички планирају управљање отпадом у циљу
успостављања одрживог система управљања отпадом.
Циљ израде Регионалног плана представља дефинисање циљева управљања отпадом на
територији Града Суботицу и општина Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови
Кнежевац, за период од 10 године, то јест за период 2017-2027 године.
Регионални план садржи следеће:
1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада у Региону;
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру
Региона;
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица локалне
самоуправе;
4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне
самоуправе;
5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у Региону;
6) програм сакупљања отпада из домаћинства;
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
8) програм сакупљања комерцијалног отпада;
9) програм управљања индустријским отпадом;
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;
11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;
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12) програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и одлагање
отпада;
14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом
који настаје у ванредним ситуацијама;
15) мере санације неуређених депонија;
16) надзор и праћење планираних активности и мера;
17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;
18) могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;
19) рокове за извршење планираних мера и активности;
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.
Заједнички циљеви дефинисани Регионалним планом представљају развој одрживог система
управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације простора, те ће
реализација Регионалног плана имати позитиван утицај на све сегменте животне средине.
У оквиру планираног регионалног система за управљање отпадом најбитнији објекти система
ће се налазити у склопу комплекса регионалне депоније, на парцели број 2635 КО Биково, за које је
израђен План детаљне регулације са Стратешком проценом утицаја плана на животну средину.
Такође, основну инфраструктуру за реализацију Регионалног плана чине трансфер станице са
центрима за сакупљање отпада у Бачкој Тополи, Кањижи и Сенти, за које је израђена Студија о
процени утицаја на животну средину.
Узимајући у обзир напред наведено, као и критеријуме за одређивање могућих
карактеристика значајних утицаја, утврђује се да за Регионални план не израђује стратешка процене
утицаја на животну средину.
Према члану 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, одлуку да се
изради или не изради стратешка процена доноси орган надлежан за припрему плана и програма по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других
заинтересованих органа и организација.
На основу наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.
в.д. директор
Андреа Кикић с.р.
“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” д.о.о. Суботица
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft. Szabadka
„REGIONALNI DEPONIJ” d.o.o. Subotica
СУБОТИЦА
Број: IV-22/2016
Дана: 28.12.2016. године
На основу члана 224. Закона о привредним друштвима, члана 12. Закона о управљању
отпадом, члана 24. Уговора о оснивању “Регионална депонија” д.о.о. Суботица и члана 6. Споразума
о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом, в.д.
директор Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом
,,Регионална депонија” Суботица доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови
Кнежевац
Приступа се изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Суботицу и општине
Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац за период 2017-2027 године (у
даљем тексту: Регионални план).
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Регионални план ће садржати: очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на
територији Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош, Бачка Топола и Нови
Кнежевац; очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у
оквиру територије обухваћене Регионалним планом; очекиване врсте, количине и порекло отпада
који ће се прихватати односно отпремати између Града Суботице и општина учесница Споразума;
циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је
обухваћена Регионалним планом; као и друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно
управљање отпадом, које предвиђа Закон о управљању отпадом.
Регионални план ће се након прибављања сагласности надлежног органа Аутономне
покрајине Војводине, упутити на усвајање Скупштинама Града Суботице и општина Бачка Топола,
Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац.
Образложење
Законом о управљању отпадом је утврђено да Скупштине две или више јединица локалне
самоуправе на чијим територијама укупно живи најмање 250.000 становника доносе регионални
план управљања отпадом, по прибављеној сагласности министарства, а за територију аутономне
покрајине надлежног органа аутономне покрајине, којим се дефинишу заједнички циљеви у
управљању отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом, за период од 10 година.
У складу са чланом 6. Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за
управљање чврстим комуналним отпадом активности на припреми Регионалног плана спроводи
регионално предузеће надлежно за реализацију изградње регионалног система управљања отпадом
основано од стране потписника Споразума.
На скупштини града Суботица и скупштинама општина Бачка Топола, Мали Иђош, Сента,
Чока, Кањижа и Нови Кнежевац, одржаној 2007. године, је усвојен Регионални план управљања
отпадом за период 2007-2017 године.
Како 2017. године истиче период на који се односи претходно израђен Регионални план,
приступа се изради Регионалног плана управљања отпадом за период 2017-2027 године.
в.д. директор
Кикић Андреа с.р.
144.
На основу члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 12. Одлуке о јавном превозу путника
на територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/2011,
10/2012, 10/2014, 9/2016 и 12/2017) Општинско веће општине Бачка Топола дана 05.09.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ У ОПШТИНИ БАЧКА
ТОПОЛА
БИРА СЕ као најповољнија понуда, понуђача „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО, Бечеј, Данила
Киша 10. заведена под бројем 344-34/2017-V-2 од 01.09.2017. године, по Јавном конкурсу за
прикупљање понуда за поверавање обављања линијског превоза путника у градском и приградском
превозу у општини Бачка Топола број: 344-34/2017-V од дана 16.08.2017. године.
Образложење
Општина Бачка Топола, као наручилац, је дана 16.08.2017. године расписала Јавни конкурс за
прикупљање понуда за поверавање обављања линијског превоза путника у градском и приградском
превозу у општини Бачка Топола број: 344-34/2017-V од дана 16.08.2017. године, који је објављен на
сајту општине Бачка Топола www.btopola.org.rs, у „Службеном листу општине Бачка Топола“, и на
огласној табли Општинске управе.

Број 17.

05.09.2017.

СТРАНА 843. OLDAL

2017.09.05.

17. szám

Решењем Председника општине Бачка Топола број: 02-21/2017-V од 27.02.2017. године, је
образована Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса ради поверавања oбављања
линијског превоза.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца је пристигло две понуде и то:
• „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО, Бечеј, Данила Киша 10. и
• „САОБРАЋАЈ“ ДОО ЖАБАЉ, Жабаљ, Светог Николе 36-38.
Поступак за отварање понуда је спроведен у складу са Одлуком о јавном превозу путника на
територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/2011, 10/2012,
10/2014, 9/2016 и 12/2017) о чему је Комисија сачинила Записник о отварању понуда дана
01.09.2017. године.
• Комисија је констатовала да је од пристиглих понуда, понуда коју је достављена од стране
„БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО, Бечеј, Данила Киша 10. била благовремена потпуна и исправна, док
је понуда „САОБРАЋАЈ“ ДОО ЖАБАЉ, Жабаљ, Светог Николе 36-38, била благовремена,
али непотпуна.
Комисија је размотрила понуду понуђача „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО, Бечеј, Данила Киша 10, те
је извршила оцењивање на основу критеријума за оцењивање понуда одређених конкурсном
документацијом, помоћу којих се одређује најповољнија понуда, и утврдила да ће иста обезбедити
најквалитетније, најрационалније и најекономичније обављање јавног превоза путника у градском и
приградском превозу на територији општине Бачка Топола.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Одлука је коначна и доставља се свим учесницима Јавног конкурса у року од осам дана, а
објављује се и у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке, приступи
закључењу уговора, који у име општине Бачка Топола закључује Председник општине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број : 344-34/2017-V-4
Дана: 05.09.2017.
Бачка Топола

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Кишлиндер Габор с.р.

145.
На основу члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за
2017. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 19/2016) Општинско веће општине Бачка
Топола, дана 05.09.2017. године донело је:
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
I
Бесповратна средства за суфинансирање мера популационе политике, која су одобрена
Одлуком о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне
самоуправе број : 401-01-111/2017-01 од 12.06.2017. године, у укупном износу од стране Кабинета од
4.815.930 динара и Општине од 884.070,00 динара, распоређују се на следећи начин :
У оквиру мера ублажавања економске цене подизања детета и активирања локалне
самоуправе:
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1) За родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете у породици у општини Бачка
Топола и то за прво дете износ од 20.000,00 динара, а за друго, треће и четврто дете у
породици износ од 10.000,00 динара.
Средства за наведене намене у износу од 2.500.000,00 динара треба утрошити до рока
наведеног у Уговору о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне
самоуправе у Републици Србији у 2017. години.
2) За формирање мултидисциплинарног стручног тима за праћење раног развоја деце,
детекцијом, дијагностиком, саветовањем, третманом и пружањем подршке деци и
породици са специфичним потребама (трошкови функционисања тима и ангажовање
једног стручног лица-дефектолога на 6 месеци).
Средства за наведене намене у укупном износу од 600.000,00 динара и то 450.000,00
за ангажовање дефектолога на период од 6 месеци и 150.000,00 за функционисање
мултидисциплинарног стручног тима.
У оквиру мера популационе едукације:
3) Подршка трудницама кроз финансирање пренаталног скрининга у првом триместру
трудноће (дабл тест-лабораторијски налаз (крв и генетика) и ултразвучни преглед за
труднице на годину дана. Средства за наведене намене износе 900.000,00 динара.
4) За школу за труднице. Средства за наведене намене износе 1.200.000,00 динара.
5) За опремање предпорођајне сале –порођај у породилишту као у кућним условима - „Као
код куће“. Средства за добијене намене износе 300.000,00 динара.
У оквиру мере промоција репродуктивног здравља адолесцената:
6) За саветовалиште за младе. Средства за наведене намене износе 200.000,00 динара.
Одобрена средства ће се планирати у посебном делу Одлуке о буџета општине Бачка Топола
за 2017. годину, у оквиру раздела 4-Општинска управа, глава 4.1.-Општинска управа, програм 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, пројекат 0901-П 2-Мере популационе политике јединице
локалне самоуправе, економске класификације 423, 425, 464, 472 и 512, на позицијама од 176.1. до
176.7.
II
Укупна средства наведена у тачци I. став 1. овог Решења распоређују се према следећем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сврха:
родитељски додатак
стручни тим и дефектолог
подршка трудницама
школа за труднице
опремање предпорођајне сале
саветовалиште за младе
УКУПНО:

Износ у динарима:
2.500.000,00
600.000,00
900.000,00
1.200.000,00
300.000,00
200.000,00
5.700.000,00

III
Средства, наведена у тачци II овог Решења су строго наменског карактера и могу се
користити искључиво за програмске активности на територији Општине Бачка Топола.
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IV
Део средстава, наведених у тачци II тачка 2) овог Решења у износу од 450.000,00 динара
дозначује се ПУ“Бамби“ на следећи текући рачун:
Назив:

Број рачуна:

ПУ “Бамби“
840-253661-13
Износ средстава, наведен у тачци II тачка 4) овог Решења дозначује се Дому здравља „Др
Хаџи Јанош“ према динамици реализације извршених услуга, на следећи текући рачун:
Назив:

Број рачуна:
840-7761-28

Дом здравља“Др Хаџи Јанош“
V

Примаоци средстава су обавезни, да Одељењу за финансије Општинске управе Бачка Топола
доставе извештај о утрошку дозначених средстава најкасније до 10.12.2017. године.
VI
Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе Бачка Топола, да динамику преноса
средстава усклади са утврђеним активностима.
VII
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Број: 9-7/2017-V
Дана:05.09.2017.
Бачка Топола

Председник oпштине
Кишлиндер Габор с.р.

146.
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“ број 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон
,93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009,6/2010, 9/2012 и 12/2014) Председник општине Бачка Топола
доноси
РЕШЕЊЕ
O ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ
ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
Члан 1.
У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти („Службени лист општине Бачка
Топола“ број 6/2015 и допуни Решења број 51-2/2017 од 08.02.2017.) у члану 1. иза последње алинеје
додаје се следећи текст:
- Костић др Александар
- Халгато др Тинде
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Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 51-5/2017
Дана: 05.09.2017.
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор с.р.

147.
У Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Бачка Топола за 2018. годину бр. 320-54/2017-I од дана 12.06.2017.
год. објављеном у „Службеном листу општине Бачка Топола“ бр. 11/2017 ради уподобљавања текста
са одредбом Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“, бр. 16/2017) потребно је исправити техничку
грешку, па се врши следећа
ИСПРАВКА
ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
У Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Бачка Топола за 2018. годину бр. 320-54/2017-I од дана 12.06.2017.
год. објављеном у „Службеном листу општине Бачка Топола“ бр. 11/2017, врши се следећа исправка:
У делу II у тачки 3. под а) уместо ,,за Регистровано пољопривредно газдинство у систему
уматичења” треба да стоји ,,за животиње у систему уматичења”, а под у б) уместо ,,за
Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења” треба да стоји ,,за
животиње које нису у систему уматичења”.
II
Исправку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.

Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
за 2017. год. у општини Бачка Топола
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САДРЖАЈ

Страна

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

839

Одлука о избору најповољније понуде за поверавање обављања линијског
превоза путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола

842

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

843

Решење o допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти

845

Исправка Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Бачка Топола за 2018.
годину

846

Издавач: Служба за скупштинске 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».

