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191.                                                                                                                

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и члана 8. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Општинско веће општине Бачка Топола дана 

20.12.2018. године донело је 

                         
  

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 ЗА  ОПШТИНУ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

 

       
Табела 1. Мере директних плаћања  

 

Ред

ни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 
меру  

(укупан 

износ по 
мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
јединици 

мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 
по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

1. Регреси 100.1 1.100.000  100% 15.000 

 УКУПНО   1.100.000  

 
Табела 2. Мере кредитне подршке 

 

Ред

ни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 
меру  

(укупан 

износ по 
мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
јединици 

мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 
по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

1. Кредитна подршка 100.2 3.800.000  75% 30.000 

 УКУПНО   3.800.000  

 
        

Табела 3. Мере руралног развоја 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет за 
меру (укупан 

износ по мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) 
(РСД) 
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1. 

Инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредних 

газдинстава  
 

101 1.700.000 100% 

10.000 по 

пчелињом 

друштву 

2. 
Управљање 

ризицима 
104 3.200.000 40% 30.000 

 УКУПНО   4.900.000 

 

 

       Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,  мера кредитне подршке 
и у оквиру мера руралног развоја: 

 

Ред

ни 
број 

Назив мере Шифра мере 

Планирани 

буџет за меру 

(укупан 
износ по мери 

у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 
по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

1. 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских услуга 
и набавке лекова, 

вакцина и витамина 

за одгајиваче говеда 

и свиња  

601 1.900.000 100% 30.000 

2. 

Суфинансирање 

закупа пијачног 

простора 

602 450.000 100% 15.000 

3.  

Суфинансирање 
трошкова 

ветеринарских 

услуга, контрола 
варое, сељење пчела 

на пашу, испитивање 

меда и производа од 
меда и набавке 

лекова за пчеларе 

603 850.000 100% 12.000 

 УКУПНО   3.200.000 

           
       Тaбела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

 

Буџет 
Вредност 

у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
13.000.000 

Планирана средства за директна плаћања  1.100.000 

Планирана средства за кредитну подршку 3.800.000 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   4.900.000 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у 

оквиру мера руралног развоја 
3.200.000 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

мења се и гласи: 

 

 

 

Табела 1. Мере директних плаћања  
 

Ред

ни 

број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 
меру  

(укупан 

износ по 

мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 
по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1. Регреси 100.1 1.200.000  100% 15.000 

 УКУПНО   1.200.000  

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 
 

Ред

ни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 
меру  

(укупан 

износ по 

мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 
кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 
по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1. Кредитна подршка 100.2 4.200.000  75% 30.000 

 УКУПНО   4.200.000  

 
       Табела 3. Мере руралног развоја 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет за 

меру (укупан 
износ по мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални износ 

подршке по 
кориснику (ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1. 

Инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредних 
газдинстава  

 

101 1.550.000 100% 

10.000 по 

пчелињом 
друштву 

2. 
Управљање 

ризицима 
104 2.900.000 40% 30.000 

 УКУПНО   4.450.000 

 

 

      
 

 

 
 

 

 

 
Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,  мера кредитне 
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подршке и у оквиру мера руралног развоја: 

 

Ред

ни 
број 

Назив мере Шифра мере 

Планирани 

буџет за меру 

(укупан 
износ по мери 

у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 
по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

1. 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских услуга 
и набавке лекова, 

вакцина и витамина 

за одгајиваче говеда 
и свиња  

601 2.375.000 100% 30.000 

2. 

Суфинансирање 

закупа пијачног 

простора 

602 525.000 100% 15.000 

3.  

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских 

услуга, контрола 
варое, сељење пчела 

на пашу, испитивање 

меда и производа од 
меда и набавке 

лекова за пчеларе 

603 250.000 100% 12.000 

 УКУПНО   3.150.000 

           
       Тaбела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

 

Буџет 
Вредност 

у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
13.000.000 

Планирана средства за директна плаћања  1.200.000 

Планирана средства за кредитну подршку 4.200.000 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   4.450.000 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у 

оквиру мера руралног развоја 
3.150.000 

 

 

Општинско веће општине 
Број: 320-437/2018-V-1 

  

Датум: 20.12.2018. године  

Бачка Топола 

 Председник општине  

Кишлиндер Габор, с.р. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Република Србија 



Број 28. 20.12.2018. СТРАНА   1080. OLDAL 2018.12.20. 28. szám 

 

  

 

 

     МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

    ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Број: 320-00-05714/2018-09 
   Датум: 4. децембар 2018. године 

            Београд   

Немањина 22-26 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), 

По овлашћењу министра број: 119-01-5/19/2017-09 од 25. јула 2017. године државни 

секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

РЕШЕЊЕ 

о давању претходне сагласности на Предлог измене Програма подршке  

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног  
развоја за општину Бачка Топола за 2018. годину 

 

I. 

Даје се претходна сагласност на Предлог измене Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018. годину (у 

прилогу Решења и чини његов саставни део), који је доставило Општинско веће општине Бачка 

Топола, дописом број: 320-437/2018-V од 23. новембра 2018. године. 

II. 

Ово решење доставити Општинском већу општине Бачка Топола, на даљу 

надлежност.  

Образложење 

Општинско веће општине Бачка Топола, дописом број: 320-437/2018-V од 23. 

новембра 2018. године, доставило је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради 
давања претходне сагласности, Предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018. годину (у даљем тексту: 

Предлог измене Програма). 

Чланом 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16 - у даљем тексту: Закон), прописано је да 

органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за 
спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове 

складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе. 

Чланом 13. став 3. Закона прописано је да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе и користе се у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја. 

Одредбом члана 13. став 4. Закона прописано је да програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја доноси надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове пољопривреде. 
Чланом 13. став 5. Закона прописано је да подршка спровођења пољопривредне 

политике и политике руралног развоја у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе не 

може бити у супротности са Националним програмом за пољопривреду и Националним програмом 

руралног развоја. 
Имајући у виду да су достављеним Предлогом измене Програма утврђене мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бачка 
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Топола за 2018. годину, да су средства обезбеђена у буџету општине Бачка Топола, као и да мере 

утврђене Предлогом измене Програма нису у супротности са одредбом члана 13. став 1. Закона, 

којом је јасно прописано које врсте мера подршке не могу да утврђују органи аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе и нису у супротности са Националним програмом за пољопривреду 

и Националном програмом руралног развоја, решено је као у диспозитиву. 

 

М. П. ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
Жељко Радошевић, с.р. 

по овлашћењу министра 

број: 119-01-5/19/2017-09 
од 25. јула 2017. године 

 

 

192. 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде, образована Решењем  Општинског већа бр. 02-

84/2016-V од дана 15.07.2016. год.,  на основу члана 10. став 1. тачка 4. и члана 11. Одлуке о 

оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола („Службени 
лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), у вези са чланом 2. став 1. тачка 4. Решења о образовању 

Комисије за подстицање развоја пољопривреде, на седници одржаној дана 18.12.2018. године, уз 

сагласност Општинског већа општине Бачка Топола доноси:  

  
  

Одлуку 

о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке 
  

Члан 1. 

  
  У Одлуци о издвајању средстава за мере подршке („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

19/2018) члан 1. мења се и гласи:  

„Овом Одлуком о измени одлуке регулише се издвајање средстава за мере подршке, а на 

основу Програма о измени програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018. годину, уз Решењe о давању претходне 

сагласности на Предлог изменe Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2018. годину број: 320-0005714/2018-09 од 
04.12.2018. године.“  

  

Члан 2. 

  
Члан 2. мења се и гласи:  

  

„Табела 1. Мере директних плаћања:   
  

Ред 
ни 

бро 
ј  

Назив мере  
Шифра 
мере  

Планирани 

буџет за 
меру  

(укупан 

износ по 
мери у 

РСД)  

Износ 

подстицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни  

износ у 

РСД)  

Износ 

подстицаја 
по  

кориснику  

(%)  
(нпр. 30%,  

50%, 80%)  

Максимални 

износ 

подршке по 
кориснику  

(ако је  

дефинисан)  

(РСД)  

1.  Регреси  100.1  1.200.000    100%  15.000  

  УКУПНО     1.200.000      

Табела 2. Мере кредитне подршке  
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Ред 
ни  

бро 

ј  

Назив мере  
Шифра 

мере  

Планирани 
буџет за 

меру  

(укупан 
износ по 

мери у 

РСД)  

Износ 

подстицаја 
по јединици 

мере 

(апсолутни  

износ у 
РСД)  

Износ 
подстицаја 

по  

кориснику  
(%)  

(нпр. 30%,  

50%, 80%)  

Максимални 

износ 

подршке по  

кориснику  
(ако је  

дефинисан)  

(РСД)  

1.  Кредитна подршка  100.2  4.200.000    75%  30.000  

  УКУПНО     4.200.000      

  

       Табела 3. Мере руралног развоја  

  

Редн 

и 
број  

Назив мере  
Шифр 

а мере  

Планирани буџет за 
меру (укупан износ 

по мери у  

РСД)  

Износ 

подстицаја по 
кориснику 

(%) (нпр.  

30%, 50%,  
80%)  

Максимални 

износ подршке  
по кориснику  

(ако је  

дефинисан)  
(РСД)  

1.  

Инвестиције у 

физичку имовину 
пољопривредних  

газдинстава   
101  1.550.000  100%  

10.000 по 

пчелињом 

друштву  

2.  
Управљање 

ризицима  
104  2.900.000  40%  30.000  

  УКУПНО     4.450.000    

  

  

       Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,  мера кредитне подршке 
и у оквиру мера руралног развоја:  

  

Ред 
ни  
бро 
ј  

Назив мере  Шифра мере  

Планирани 
буџет за 
меру (укупан 
износ по 
мери у РСД)  

Износ 
подстицаја 
по кориснику 
(%) (нпр.  
30%, 50%,  
80%)  

Максимални 
износ 
подршке по 
кориснику  
(ако је  
дефинисан)  
(РСД)  

1.  

Суфинансирање 
трошкова 
ветеринарских 
услуга и набавке 
лекова, вакцина и 
витамина за 
одгајиваче говеда и 
свиња   

601  2.375.000  100%  30.000  

2.  
Суфинансирање 
закупа пијачног 
простора  

602  525.000  100%  15.000  

3.   

Суфинансирање 
трошкова 
ветеринарских 
услуга, контрола 

603  250.000  100%  12.000  
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варое, сељење 
пчела на пашу, 
испитивање меда и 
производа од меда 
и набавке лекова за 
пчеларе  

  УКУПНО     3.150.000   

            

       Тaбела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава  

  

Буџет  
Вредност у 
РСД   

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја  
13.000.000  

Планирана средства за директна плаћања   1.200.000  

Планирана средства за кредитну подршку  4.200.000  

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја    4.450.000  

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања и у оквиру мера руралног развоја  
3.150.000  

  

Члан 3. 
  

 Члан 3. мења се и гласи:  

„Средства су планирана Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину („Сл. лист 
општине Бачка Топола“, бр. 30/2017, 14/2018 и 25/2018) оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 

5.1.- Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002- Мере 

подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 481, извор финансирања 01, 

позиција 98.- Буџетски фонд за развој пољопривреде и предузетништва.“  

  

Члан 4. 

  
Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Општинског већа општине Бачка 

Топола и објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“  

  

   
Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Бачка Топола  
Комисија за подстицање развоја пољопривреде  

Број: 320-395/2018-V-3  

Дана: 18.12.2018.  
Комисија за подстицање развоја пољопривреде  

 

 

 
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Број: 320-437/2018-V-2 

Дана: 20.12.2018. 

Бачка Топола 
 

  На основу члана 11. Одлукe о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), члана 71. 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 2. став 1. тачка 6)  Одлуке о Општинском већу општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2009), у вези са Изменама Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 
2018. годину, које је усвојило Општинско веће на својој седници одржаној дана 20.12.2018. године, а 

уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-

05714/2018-09 од дана 04.12.2018. године, Општинско веће општине Бачка Топола на седници 

одржаној дана 20.12.2018. године доноси следећи        
 

З А К Љ У Ч А К 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

 ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ 

 

 
I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о измени одлуке о издвајању средстава за мере 

подршке ( у даљем тексту: Одлука), коју је донела Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 

својој седници одржаној дана 18.12.2018. године, а у свему у складу са Програмом о измени 

програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 
Бачка Топола за 2018. годину. 

 

II  Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Општинског већа и има се објавити у 
„Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 
       Председник општине  

Кишлиндер Габор, с.р. 

 

 
193. 
 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, 
142/2014,68/2015,103/2015,99/2016 и 113/2017 ), 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 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  
рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 

2019. годину 
 

I 
Планом рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2019. годину ( у даљем тексту : 

план), утврђују се планирани послови инспекције везани за наменско и законито коришћење 

средстава буџета општине Бачка Топола (у даљем тексту: контрола), динамика и обим саветодавно-
превентивног рада, одређује надлежност за обављање послова инспекције, начин и поступак рада 

надлежног органа приликом обављања послова инспекције за 2019. годину, као и временски 

распоред обављања послова инспекције.  
II 

Под пословима контроле у смислу одредаба овог Плана  подразумева се контрола примене 

закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 

средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката 
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над којима се врши контрола. 

Службена саветодавна посета је облик превентивног деловања инспекције пружањем стручне 

и саветодавне подршке надзираном субјекту , коју инспекција организује ван инспекцијског надзора.  
Послови контроле и службено саветодавни рад се сматрају пословима инспекције.  

 

III 

Планом рада обухваћени су : 
1. Директни корисници средстава буџета општине Бачка Топола (у даљем тексту: директни 

корисници): 

- Скупштина општине, 
- Председник општине и општинско веће, 

- Општинска управа 

 

 
2. Индиректни корисници средстава буџета општине Бачка Топола (у даљем тексту: 

индиректни корисници): 

      - Библиотека « Ержебет Јухас» Б. Топола  
      - Дом Културe Општине Бачка Топола 

      - Предшколска установа "Бамби" Бачка Топола  

      - Музеј Бачка Топола 
    - Туристичка организација Општине Бачка Топола   

      - Месне заједнице Бачки Соколац, Бајша, Бачка Топола, Горнја Рогатица, Гунарош, 

Карађорђево, Криваја, Мали Београд, Његошево, Ново Орахово, Пачир, Панонија, Победа, Стара 

Моравица, Томиславци  
 

3. Корисници субвенција из буџета општине : 

      - јавна комунална и друга јавна предузећа, организације и субјекти чији је оснивач општина . 
 

4. Корисници буџета који средства из буџета остварују путем трансфера другом нивоу 

власти: 
      - основне школе, 

      - средње школе, 

      - установе социјалне заштите, 

      - установе здравствене заштите. 
 

5. Корисници дотација из буџета: 

     - установе и удружења у области културе, 
      - спортске организације и спортска удружења, 

      - установе и организације у области социјалне заштите и 

      - остали корисници дотација из буџета. 

 
IV 

Послове инспекције ће обављати Буџетска инспекција општине Бачка Топола, (у даљем 

тексту: надлежни орган). Надлежни орган ће послове инспекције обављати у виду заједничких и 
индивидуалних састанака, договора у циљу едукација,  као и  прегледом пословних књига, помоћних 

књига, евиденција, рачуноводствених исправа и извештаја, извештаја о евиденцији програма и друге 

документације којом корисници буџетских средстава располажу са циљем да утврди да ли су 
средства коришћена законито и наменски. 

 

 

 
 

V 

Контрола се може вршити као редовна и ванредна контрола.  
Редовна контрола ће се вршити по Плану рада буџетске инспекције. (Прилог  1. )  

Ванредна контрола се може покренути иницијативом физичких, односно правних лица, а 
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врши се на основу налога Председника општине (Прилог 3). 

 

 
VI 

Саветодавно-едукативни рад са директним и индиректним корисницима буџетских средстава, 

трансфера и дотација се врши по указаној потреби  корисника јавних средстава,  а на начин 

предвиђен у тачци  II овог Програма.  
 

VII 

Надлежни орган ће након извршене редовне, односно ванредне контроле односно 
саветодавно-едукативног рада поднети извештај Председнику општине. Извештај садржи: назив 

субјекта, назнаку да ли се ради о редовној или ванредној контроли или саветодавно-едукативном 

раду, као и на чију иницијативу је извршена уколико је вршена ванредна контрола, чињенично стање 

које је налазом утврђено, мере које су наложене ( уколико их је било). У прилогу извештаја обавезно 
се достављају фотокопије записника . 

 

 
VIII  

Овај Програм објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 47-1/2018,  10.12.2018. године 
 Председник општине  

                                                                                                                       Кишлиндер Габор, с.р. 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                   
     



Број 28. 20.12.2018. СТРАНА   1087. OLDAL 2018.12.20. 28. szám 

 

  

 

 

 Прилог 1 

 

 
ПЛАН РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

  

Планирани  распоред инспекцијског надзора   

по месецима је следећи: 
 

МЕСЕЦ НАЗИВ КОРИСНИКА 

ЈАНУАР Опште удружење предузетника Бачка Топола 

Саветодавно едукативни рад 

ФЕБРУАР  Реформатска црквена општина Стара Моравица  

Саветодавно едукативни рад 

МАРТ  Група грађана Цивил Бачка Топола 

Саветодавно едукативни рад 

АПРИЛ  Хуманитарна организација НОРЕ Бачка Топола  
Саветодавно едукативни рад  

МАЈ Месна заједница Бачки Соколац 
Саветодавно едукативни рад 

ЈУН Ловачко удружење Фазан Пачир  
Саветодавно едукативни рад 

ЈУЛ ДКУ Граца Јанош Ново Орахово  

Саветодавно едукативни рад 

АВГУСТ Теледом Гунарош  

Саветодавно едукативни рад 

СЕПТЕМБАР Спортски савез Општине Бачка Топола 

Саветодавно едукативни рад  

ОКТОБАР ИЦ/ТК доо. Ekspress Chanel Бачка Топола 

Саветодавно едукативни рад  

НОВЕМБАР За развој Малог Београда Мали Београд  

Саветодавно едукативни рад  

ДЕЦЕМБАР Основна школа „Братство-Јединство,, Бајша  

Саветодавно едукативни рад  

 
     План рада по месецима дат је оквирно што подразумева могућност промене из следећих разлога:  

- измена и допуна Програма рада буџетске инспекције за 2019. годину, 

- захтева за ванредну контролу  

- потребе за саветодавно едукативним радом и  
- других разлога. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА       Прилог 2 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: ______________ 

Датум:_____________ 

 

 
НАЛОГ ЗА РЕДОВНУ КОНТРОЛУ 

НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

1. НАЛАЖЕ СЕ контрола наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка 

Топола код _______________ корисника буџета општине Бачка Топола  
_____________________________________________________. 

 

2. Контролу наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка Топола код 
__________ корисника буџета општине Бачка Топола  ______________________ извршиће буџетски 

инспектор ______________________. 

 
3. Предмет контроле је: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

4. Планирано трајање контроле је: ________________________________________________ 

5. Друга питања од значаја за обављање контроле: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Председник општине  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА       Прилог 3 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: ______________ 

Датум:_____________ 

 

 
НАЛОГ ЗА ВАНРЕДНУ КОНТРОЛУ 

НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

1. НАЛАЖЕ СЕ контрола наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка 

Топола код __________ корисника буџета општине Бачка Топола 
_______________________________________________________________________ 

 

2. Контролу наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка Топола код 
__________ корисника буџета општине Бачка Топола  _______________________________ извршиће 

буџетски инспектор _____________. 

 
3. Предмет контроле је: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

4. Рок за обављање контроле је: ________________________________________________ 

5. Друга питања од значаја за обављање контроле: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Председник  
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Сектор за контролу јавних средстава 

Број: 401-00-04351/2018-26 

6. децембар 2018. године 

Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Служба за буџетску инспекцију г-ђа Жужана 

Станко, буџетски инспектор 

БАЧКА ТОПОЛА 

Маршала Тита 30 

Поштована, 

Дописом Број: 47-1/2018-VIlI-15 од 19. новембра 2018. године, обратили сте се Министарству 
финансија, Сектору за контролу јавних средстава, Одељењу за буџетску инспекцију да Вам се да, у 

складу чланом 7. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени 

гласник РС”, број 93/17- у даљем тексту: Уредба) сагласност на достављени Предлог програма рада 
Службе за буџетску инспекцију Општине Бачка Топола за 2019. годину (у даљем тексту: Програм 

рада). 

С тим у вези, обавештавамо Вас да је Министарство финансија, Сектор за контролу јавних 

средстава, Одељење за буџетску инспекцију, сагласно члану 7. Уредбе, размотрило достављени 

предлог програма, да је сагласно са предложеним и да ће исти имати у виду приликом планирања 
даљих активности буџетске инспекције. 

М. П. П.О. МИНИСТРА 

                   ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
Јелена Танасковић, с.р. 

 

 
194. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за послове органа општине 

и заједничке послове  
Број: 016-54/2018-V 

Дана:18.12.2018. год. 

Бачка Топола 
 

ИЗВЕШТАЈ 

 

О  СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE НОВО ОРАХОВО  

             На основу Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Ново Орахово 

број 013-25/2018-V од 30.10.2018. године, коју је донео Председник Скупштине општине Бачка 
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Топола дана 30. октобра 2018. године («Службени лист општине Бачка Топола» број 23/2018), 

расписани су избори за чланове Савета месне заједнице у Новом Орахову за 16. децембар 2018. 

године. 
            Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводила је Изборна комисија месне заједнице у 

складу са одредбама Статута месне заједнице и Правилника о спровођењу избора за чланове савета 

месне заједнице. 

            На основу Извештаја Изборне комисије месне заједнице Ново Орахово, изабрани су следећи 
чланови Савета месне заједнице : 

1. ФЕКЕЧ ЈОЖЕФ 

2. ШИПОШ ХАЈНАЛКА 

3. ТАРИ АРПАД 

4. КАЛМАР ЖУЖАНА 

5. КАДАР КРИСТИНА 

6. ХОМОЉА МИКЛОШ 

7. ДУДАШ ИЛОНА 

8. НАЂ НОРБЕРТ 

9. ТРИЗЊА ЛИДИА 

            На поступак спровођења избора у месној заједници није било примедби. 

             На основу изложеног  констатује се следеће: 

1.     Избор за чланове Савета месне заједнице Ново Орахово  расписао је Председник 

Скупштине општине.  

2.     Избори су спроведени и изабрани су чланови Савета месне заједнице Ново Орахово.  

3.     Статуом месне заједнице, Правилником о спровођењу избора за чланове Савета месне 

заједнице, у складу са Статутом општине Бачка Топола и Одлуком о месним заједницама, 

прописан је поступак избора чланова Савета у месној заједници. 

Избор чланова Савета месне заједнице спроводи ИЗБОРНА КОМИСИЈА месне заједнице  

коју именује САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.  

Изборна комисија утврђује и објављује укупне резултате избора. 
  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
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195. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 464-50/2018-V-3 

Дана: 17.12.2018. 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, 145/2014 и 83/2018),  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 03.12.2018. 
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 464-50/2018-V од дана 30.10.2018. године,  Општинско веће дана 
17.12.2018. године доноси: 

  

РЕШЕЊЕ 

 

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:  
- Катастарска парцела бр. 6105/6, Новосадска, њива 2. класе,  земљиште у 

грађевинском подручју, површине од 95-36 m
2 
, 

- бр. 6105/7, Новосадска, њива 2. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине 

од 87-16 m
2
 и 

- бр. 6105/8, Новосадска, њива 2. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине 

од 78-48 m
2
, 

 укупне површине од 2-61-00 m
2
 

након спроведеног поступка прикупљања понуда 

 

купцу АFM DOO Бачка Топола, Кизур Иштвана бр. 51, Бачка Топола, Матични број:21342220,  ПИБ: 
110357611, Шифра делатности: 2453 ливење лаких метала,  ради изградње хале за обављање 

делатности ливења лаких метала за потребе аутоиндустрије.   

 

Купопродајна цена за отуђење грађевинског земљишта из става 1. овог решења износи 

9.526.500,00 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 952.650,00  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  купопродајни 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“. 
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Образложење 

 

Дана 30.10. 2018. године   објављена је  Одлука  о расписивању јавног огласа путем 
прикупљања понуда  за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини  општине   

општине Бачка Топола ради изградње, донетa од стране Општинског већа,   број 464-50/2018-V од 

дана 30.10.2018. године,  („Сл. лист општине Бачка Топола“,  бр. 23/2018).  

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: катастарска парцела број  

парцела: бр. 6105/6, Новосадска, њива 2. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине од 95-
36 m

2 
, бр. 6105/7, Новосадска, њива 2. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине од 87-

16 m
2
 и бр. 6105/8, Новосадска, њива 2. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине од 78-

48 m
2
, укупне површине од 2-61-00 m

2
.  

Комисијa за грађевинско земљиште  именована решењем Председника општине Бачка Топола бр. 02-
190/2017-V од 08.11.2017. године је  дана 03.12.2018. 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 
03.12.2018. године доставио стицалац (купац) АFM DOO Бачка Топола, Кизур Иштвана бр. 51, Бачка 

Топола, Матични број:21342220,  ПИБ: 110357611, Шифра делатности :  2453 ливење лаких метала, 

које заступа  Peter Dvorsky, бр.пасоша:BI0658773, држављанин Словачке Републике, који је понудио  
да плати  почетни износ цене  за отуђење грађевинског земљишта у износу  од  365,00 динара  по m

2
 ,  

што укупно износи: 9.526.500,00  динара. 

Понуђач  је понуди приложио:  пријаву за учешће (подаци о понуђачу), фотокопију акта о 

регистрацији,   доказ о уплати депозита у износу од 952.650,00  динара од дана 03.12.2018. год.,  
изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа и фотокопију пасоша законског заступника. 

Комисија је   предочила купцу  услове продаје грађевинског земљишта које  је он прихватио 

писменом изјавом од  03.12.2018. године и потписом  на записник о отварању понуда од 03.12.2018. 
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, 145/2014 и 83/2018)  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 03.12.2018. године доставила Општинском већу 

извештај о спроведеном поступку отварања понуда бр. 464-50/2018-V-2 од дана 03.12.2018. 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.  

 

 
 

 

 
 

 



Број 28. 20.12.2018. СТРАНА   1094. OLDAL 2018.12.20. 28. szám 

 

  

 

 

196. 

На основу члана 69. тачка 3) Закона о јавним предузећима  («Службени гласник Републике 

Србије» бр. 15/2016), члана 24 став 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
одржавање пијаце и пружање услуга на њој ЈП „Тржница“ Бачка Топола, („Службени лист општине 

Бачка Топола“ број 11/2018,12/2018-исправка и 14/2018) ,  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 2. тачка 2. Одлуке о општинском већу („Службени лист општине Бачка Топола“број 3/2009), 
Општинско веће општине Бачка Топола, дана 20. децембра 2018. године доноси,  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ НА 

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ И ВАШАРИШНИХ 

УСЛУГА ЈП «ТРЖНИЦА»  БАЧКА ТОПОЛА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Даје се сагласност не цене пијачних и вашаришних услуга Јавног предузећа за одржавање 

пијаце и пружање услуга на њој  ЈП „Тржница“ Бачка Топола за 2019. годину, према следећем: 
 

                                                                                                                      ЦЕНА        ПДВ         ЦЕНА 

                                                                                                                    БЕЗ ПДВ    (20%)      СА ПДВ                     

-месечна цена коришћења једне пијачне тезге у хали               2.745,83     549,17      3.295,00  

-месечна цена коришћења расхладних витрина                       2.896,67     579,33      3.476,00  

-дневно коришћење једне пијачне тезге у хали                         1.300,00     260,00      1.560,00 

-месечна цена коришћења једне пијачне тезге 
  на отвореном пијачном простору                                              1.646,67     329,33      1.976,00 

-месечна цена коришћења једне занатлијске тезге                    2.450,00     490,00      2.940,00 

-дневно коришћење једне пијачне тезге 
  на отвореном пијачном простору                                                 649,17      129,83        779,00 

-месечна цена коришћења простора за камионе 

  са тезгом на пијаци                                                                      3.666,67      733,33     4.400,00 
-дневно коришћење продајних места за камионе 

  са тезгом на пијаци                                                                      1.300,00      260,00    1.560,00 

-месечна цена коришћења продајних места за рибаре               1.646,67      329,33    1.976,00 

-дневно коришћење продајних места за рибаре                             647,17      129,83       779,00 
-почетна лицитациона цена за резервацију продајних  

  места на вашару за 1 дужни метар                                             2.415,83      483,17    2.899,00 

-дневно коришћење продајних места  
 на вашару за 1 дужни метар                                                            317,50        63,50       381,00 

-дневна наплата по камиону са крупном стоком                           627,50      125,50       753,00 

-дневна наплата по камиону са ситном стоком                              375,83        75,17       451,00 

-улаз са празном камионом и шпедитерима                                   478,33        95,67       574,00 
-улаз са аутомобилима и другим возилима                                    252,50        50,50       303,00 

-дневна наплата за угоститеље на вашару по столу                      275,83        55,17        331,00 

-дневна наплата за велике пољопривредне машине на вашару   881,67      176,33     1.058,00 
-дневна наплата за остале пољопривредне машине на вашару    527,50      105,50        633,00 

-дневна наплата за продавце чардака на вашару                         1.121,67      224,33    1.346,00 

-дневна наплата за камионе са огревним дрвима 
 или са угљем на вашару                                                                1.121,67      224,33    1.346,00 

-месечна цена коришћења полигона                                             3.727,50     745,50     4.473,00 

-месечна цена коришћења простора за киоске по 1 m
2
                  144,17       28,83        173,00 

-месечна закупнина пословног простора по 1 m
2
                           385,83       77,17        463,00  

-месечна закупнина пословног простора по 1 m
2
-супермаркет    196,67        39,33       236,00 

-месечна цена коришћења простора за такси превоз по 1 m
2
        385,83       77,17        463,00  
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II 

 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењује  се од 01. 
јануара 2019. године. 

 

            

Општина Бачка Топола                                                                      Председник општине   
Општинско веће              Кишлиндер  Габор, с.р. 

Број: 38-7/2018-V 

Дана: 20.12.2018. године 
Бачка Топола       

 

 

                                         
Редни 

број 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
Страна 

   

191. Програм о измени Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за  општину Бачка Топола за 2018. 

годину 1076 

   
192. Одлука о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке 1081 

   

193. Годишњи програм рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2019. 
годину 1084 

   

194. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Меснe заједницe Ново 

Орахово 1090 
   

195. Решење о отуђењу грађевинског земљишта (Катастарска парцела бр. 6105/6, 

6105/7 и 6105/8) 1092 
   

196. Решење о давању  сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга 

ЈП «Тржница»  Бачка Топола за 2019. годину 1094 
   

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».                                                                           


