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131.
На основу члана 48. Став 1. ,3., 5. и 6. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС“
број 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола, подноси
Скупштини општине Бачка Топола,
ИЗВЕШТАЈ
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Дана 08.07.2012. године потврђени су мандати за 41 одборника Скупштине општине Бачка
Топола, који су наведени у Извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине
Бачка Топола одржаних 06.05.2012. године сходно члану 56. Закона о локалним изборима.
II
На седници Скупштине општине Бачка Топола дана 16.07.2015. године утврђен је престанак
мандата одборници у Скупштини општине :
- Јасмини мр. Зимоњић, магистру економских наука из Бачке Тополе, ул. Арањ Јаноша бр.58,
због поднете оставке.
III
Према члану 48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број
129/2007,34/2010 и 54/2011) када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат
одборника.
IV
На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
број 129/2007,34/2010 и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола је дана 20.08.2015.
године доделила мандат следећем кандидату:
-Драгици Анђелић, студенту из Бачке Тополе ул. Железничка бр. 9 која се налази на
Изборној листи ДС - Избор за бољи живот Бачке Тополе –Др. Ференц Тот, под редним бројем 12.
Наведеном кандидату је издато уверење да је изабран за новог одборника Скупштине
општине Бачка Топола, с тим да му мандат траје до истека мандата одборника којима је престао
мандат.
Од кандидата Драгице Анђелић прибављена је сагласност да прихвата мандат.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата одборник врши се на основу уверења о избору одборника и овог
Извештаја о додели мандата новом одборнику.
V
Овај Извештај објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Општинска изборна комисија
Број : 013-8/2015-V
Дана: 03.09.2015.

Председник
Општинске изборне комисије
Тилгер Чила, с.р.
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132.
На основу члана 48. став 1., 5. и 6. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“ број 129/2007,34/2010 и 54/2011) и члана 42. Тачка 7. Статута општине Бачка
Топола(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014)
Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. септембра 2015. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I
Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини општине Бачка Топола Драгици
Анђелић, студенту из Бачке Тополе, ул. Железничка бр.9 дана 03.09.2015.г., до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
II
Против овог Закључка допуштена је жалба Управном суду Београд у року од 48
часова од дана доношења овог
III
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-9/2015-V
Дана: 03.09.2015.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Плохл Едвин, с.р.

133.
На основу члана 50. и 56. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр.119/2012) и члана 21. и 42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), Скупштина општине Бачка Топола, на
седници одржаној дана 3. септембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину, који је
донела Скупштина Друштва на седници дана 30.07.2015. г.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-25/2015-V
Дана: 03.09.2015.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Плохл Едвин, с.р.
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На основу члана 33, 34, 35, 36, 37, и 38. Закона о јавном дугу ( “Службени гласник Републике
Србије”, број 61/2005,107/2009. и 78/2011), члана 5. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006,47/2011,93/2012,99/2013-усклађени дин. изн. и
125/2014-усклађ.дин.изн), чл. 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије”, број 9/2002, 33/2004, 135/2004, 62/2006, 129/2007 и 83/2014-др.закон), и члана 42. Статута
општине Бачка Топола („ Службени лист општине Бачка Топола “, бр15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и
12/2014), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 3. септембра 2015. године,
донела је
О Д Л У К У
О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ДУГОМ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује начин управљања дугом Општине Бачка Топола (у даљем тексту:
општина), на тај начин што се утврђује износ и врсте задужења и процес задуживања.
Члан 2.
Ууправљању дугом органи Општине ће поступати у складу са опште прихваћеним
принципом да текући расходи буџета буду финансирани из текућих прихода, при чему ће суфицит
текућих прихода над текућим расходима бити коришћен за финансирање капиталних расхода и
отплату зајмова.
Члан 3.
Општина се може краткорочно задужити, само у случају дефицита текуће ликвидности који
се не може покрити резервом текуће ликвидности консолидованог рачуна трезора, уз поштовање
Закона о јавном дугу.
Члан 4.
Општина се може дугорочно задуживати за финансирање само оних капиталних
инвестиционих пројеката, који се не могу ефикасно финансирати из буџетских прихода,
донација,субвенционираних зајмова, предприступних фондова ЕУ или из трансверних и других
средстава буџета Републике Србије.
Члан 5.
Приоритетне инвестиције, које ће се финансирати задуживањем, биће одређене Планом
капиталних инвестиција, који усваја Скупштина општине.
Члан 6.
Одлуку о дугорочном задуживању доноси Скупштина општине, по прибављеном мишљењу
Министарства финансија, сагласно Закону о јавном дугу, Статуту општине и овом Одлуком.
Члан 7.
Општина се може задуживати на домаћем и страном тржишту.
Члан 8.
Општина се може задуживати емисијом општинских обавезница. Након одлуке скупштине о
емисији општинских обавезница, општина покреће процедуру емисије обавезница:
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– Избор финансијског саветника емисије,
– Припрему емисије обавезница,
– Позив инвеститорима за упис и куповину обавезница,
– Решење комисије за хартије од вредности о одобрењу издавања обавезница без јавне
понуде,
– Регистрацију куповине у Централном регистру ХОВ.
Члан 9.
Уциљу транспарентног и задуживања по најповољнијим условима, набавка дугорочних
зајмова биће вршена у поступку јавне набавке, сагласно Закону о јавним набавкама и чл. 57. Закона о
буџетском систему.
Члан 10.
Приликом задуживања општине за финансирање капиталног инвестиционог пројекта јавног
предузећа, потребно је регулисати однос између општине и јавног предузећа на следећи начин:
–Да се јавно предузеће укључи у отплату зајма, издвајањем средстава из оства рене добити,
евентуалних инвестиционих средстава које убира кроз наплату(инвестициони динар) или из цене
прикључка. Ова средства би се уплаћивала убуџетски фонд општине који ће бити основан за отплату
зајма, сагласно члану 44.Закона о буџетском систему.
–Да се у уговору о дугорочном зајму предвиди могућност преношења дуга са општине на
јавно предузеће, уколико оно постане финансијски јако и кредитноспособно да преузме отплату зајма
или буде приватизовано.
Члан 11.
Дугорочно задуживање општине за капиталне инвестиционе расходе неће премашивати
ограничења дефинисана чланом 36. Закона о јавном дугу.
Члан 12.
Доспеће дугорочног зајма неће бити дуже од периода трајања пројекта, који се финансира из
позајмљених средстава, осим у случају изузетно повољне кредитне линије.
Члан 13.
Период одлагања отплате главнице дуга (грејс период) треба да буде што краћи, тако да:
–За приходне капиталне инвестиције не буде дужи од почетка наплате прихода инвестиционог
пројекта,
–За капиталне инвестиције без будућих прихода, не буде дужи од очекиваног периода
завршетка изградње инвестиционог пројекта.
Члан 14.
Динамика отплате дугорочног зајма може бити уговорена:
У једнаким ануитетима током периода отплате дуга (ануитет је збир отплате главнице дуга и
камате).
У једнаким отплатама главнице дуга, са обрачуном припадајуће камате на неотплаћени дуг, и
у облику који је тренутно тржишно најповољнији.
Уговарање једнократне отплате целокупне главнице дуга о року доспећа зајма је дозвољено
уколико динамика прилива буџетских средстава то омогућује.
Члан 15.
Општина ће тежити да уговори зајам са фиксном каматном стопом.
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Уколико није могуће уговорити фиксну каматну стопу, при уговарању зајма са променљивом
каматном стопом, мора да буде јасно и једнозначно дефинисан начин утврђивање камтне стопе. Том
приликом могу бити коришћене следеће каматне стопе:принос на обавезнице Владе Републике
Србије,Белибор, Еурибор, Либор или нека друга референтна тржишна каматна стопа.
Члан 16.
Уциљу избегавања ризика девизног курса општина ће се задуживати у динарима, увек када то
буде могуће, сагласно добијеним понудама.
Услучају задуживања у страној валути општина ће користити расположиве финансијске
инструменте на девизном тржишту за заштиту од ризика девизног курса, као што су: терминска и
своп куповина и продаја валуте односно неки други инструменти сагласно Одлуци НБС о условима и
начину рада девизног тржишта (“Сл гласник РС бр.10/2011,109/2012,55/2014 и 51/2015).
У случају задуживања у страној валути у уговору јасно мора бити прецизиран курс (средњи,
продајни или куповни) и дан за обрачун каматне стопе као и референтна каматна стопа из члана 15.
Ове Одлуке.
Члан 17.
Општина ће понудити расположиве инструменте обезбезбеђења, сагласно прописима
Народне банке Србије који важи у тренутку покретања поступка набавке кредита, који су од значаја
за добијање дугороћног зајма по најповољнијим условима.
Редослед инструмената обезбеђења који се нуде је следећи:
1.Општи приходи буџета,
2.Меница општине Бачка Топола,
3.Ручна залога хартије од вредности или других покретних ствари,
4.Средства фонда за отплату дуга
5.Јемство другог правног лица,
6. Хипотека
Општина може понудити инструмент обезбеђења под наредним редним бројем, сходно
редоследу из става 2. овог члана, само по добијању написмено образложеног одбијањапретходно
рангираног инструмента.
За стављање под хипотеку може се понудити сва имовина која није у функцијиобављања
изворних и поверених послова општине, и за коју је добијена сагласност Републичкедирекције за
имовину,само у случају да други инструменти обезбеђења нису прихватљиви или неомогућују зајам
по најповољнијим условима.
Члан 18.
Општина ће вршити рефинансирање дугорочних зајмова, у условима када променена
тржишту капитала омогуће постизање уштеде у укупним трошковима финансирања капиталне
инвестиције.
Члан 19.
Све карактеристике кредита наведене у кредитном захтеву, морају да се нађу у коначном
тексту уговора и не могу бити подложни промени од стране понуђача (банака и других).
Уговор мора да садржи обавезу редовног извештавања о стању кредита и о изменама услова
коришћења кредита.
Члан 20.
Сви финансијски извештаји и извештаји о задуживању биће у потпуности доступни и
отворени за јавност.
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Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Бачка Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број:4-32/2015-V
Дана: 03.09.2015.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Плохл Едвин, с.р.

135.
На основу члана 19. став 1. тачка 3) Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 42. став 1. тачка 7) Статута општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 5. став 4. тачка
3) у вези са чланом 10. став 1. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.
9/2012), Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 3. септембра 2015. године
доноси
ОДЛУКУ
о преносу коришћења на покретној ствари – машини Гредер FG 200
која је у јавној својини општине Бачка Топола
ЈП „Комград“ Бачка Топола
Члан 1.
Јавном предузећу „Комград“ Бачка Топола, ул. Мaтије Корвина бр. 18, Бачка Топола, а које
јавно предузеће је основала Општина Бачка Топола, се преноси коришћење на покретној ствари машини Гредер FG 200 која је евидентирана у Помоћну књигу опреме Општинске управе Бачка
Топола као опрема за пољопривреду, и то :
Ред.бр

1.

Назив опреме

Гредер- FG 200

Количина

Инвентарски
број

Број фактуре

1

92725

UR-620

Набавна
Вредност
(дин)
2.209.119,27

Члан 2.
На основу ове одлуке ће се приступити закључењу уговора о преносу права коришћења на
покретној ствари из члана 1. ове Одлуке, а који уговор у име Општине Бачка Топола, као носиоца
права јавне својине закључује председник општине.
Члан 3.
Ову одлуку ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине
Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 404-73/2015-V
Дана: 03.09.2015.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Плохл Едвин, с.р.
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136.
На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији ('' Службени гласник РС'', бр. 83/2014 и
46/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи ('' Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014др.закон) и члан 42 став 1. тачка 7. Статута Општине Бачка Топола ( ''Службени лист Општине Бачка
Топола'', бр. 15/2008,1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), а на основу предлога Министарства привреде
бр.023-02-01890/2014-05 од 03.11.2014. године, на седници одржаној дана 3. септембра 2015. године,
Скупштина општине Бачка Топола, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,БАЧКА ТОПОЛА” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
Члан 1.
У Одлуци о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа ,, Бачка Топола”
у Бачкој Тополи ( ''Службени лист Општине Бачка Топола'', бр. 16/2014, 2/2015, 6/2015 и 8/2015) у
члану 1. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

,,Капитал који Општина Бачка Топола има у субјекту приватизације износи 100% капитала
субјекта приватизације.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ,,Службеном листу општине
Бачка Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-26/2015-V
Дана: 03.09.2015.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Плохл Едвин, с.р.

137.
На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014- др.закон),члана 32. став 1. тачка 8) Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 42 став 1.
тачка 7)Статута Општине Бачка Топола (''Службени лист ОпштинеБачка Топола'', бр. 15/2008,1/2009,
6/2010, 9/2012 и 12/2014) на седници одржаној дана 3. септембра 2015. године, Скупштина општине
Бачка Топола, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,БАЧКА ТОПОЛА” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног информативног предузећа ,, Бачка
Топола” у Бачкој Тополи (''Службени лист Општине Бачка Топола'', бр. 8/2013) члан 4. мења се и
гласи:
,,Оснивач Јавног предузећа је Скупштина општине Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30.
матични број 08070547 ( у даљем тексту:оснивач).
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Оснивач Јавног предузећа Скупштина општине Бачка Топола има удео од 100% у основном
капиталу Јавног предузећа са номиналним износом једнаким износу уписaног и уплаћеног основног
капитала.“
Члан 2.
Члан 25. мења се и гласи:
„ Оснивач има следећа права:
право управљања Јавним предузећем, на начин утврђен Законом и овом Одлуком,
право на учешће у расподели добити Јавног предузећа,
право да учествује у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом. „
Члан 3.
Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Остале опште акте надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30
дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Бачка Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 023-28/2015-V
Дана: 03.09.2015.
Бачка Топола

Председник
Скупштине општине
Плохл Едвин, с.р.

138.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана
42. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008,
1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014)), Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 03.
септембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије за планове Општине Бачка Топола (у даљем
тексту; „Комисија“), на мандатни период од четири године, у следећем саставу:
1.Балањи Јанош, дипл. инж. геодезије са лиценцом број 372 5728 03 за председника
2. Јене Јанковић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 100 0023 03, за члана
3. Видоје Јаковљевић, дипл.грађевински инж. са лиценцом број 313 5189 03, за члана
4. Саида Ћатиповић дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1253 11, за члана
5.Ненад Михајловић дипл.просторни планер -на предлог органа АПВ надлежног за послове
урбанизма, градитељства и заштиту животне средине са лиценцом број 201 1434 14, за члана
6. Тамаш Иван дипл.просторни планер - на предлог органа АПВ надлежног за послове
урбанизма, градитељства и заштиту животне средине са лиценцом број 100 0216 13, за члана.
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II
Задатак Комисије је пружање стручне помоћи за обављање послова у поступку израде и
спровођења планских докумената који се доносе за територију општине Бачка Топола, стручне
провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и
изградњи, као и давање стручног мишљења по захтеву Општинске управе.
III
Начин рада плаћања и друга питања за рад Комисије утврдиће се Пословником о раду
Комисије за планове општине Бачка Топола.
IV
Доношењем овог Решења, престаје да важи Решење о образовању Комисије за планове број
02-29/2011- V од 16.06.2011 године.
V
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Бачка Топола.
СКУПШТИНА ОПШШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 02-100/2015-V
Данa: 03.09.2015.
Редни
број

Председник
Скупштине општине
Плохл Едвин, с.р.

САДРЖАЈ

Страна

131.

Извештај о додели мандата одборнику Скупштине општине Бачка Топола

436

132.

Закључак о утврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине
Бачка Топола

437

Решење о давању сагласности на измене Програма пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом
„Регионална депонија“ Суботица за 2015. Годину

437

134.

Одлука о начину управљања дугом општине Бачка Топола

438

135.

Одлука о преносу коришћења на покретној ствари – машини Гредер FG 200
која је у јавној својини општине Бачка Топола ЈП”Комград“ Бачка Топола

441

Одлука о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног
информативног предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи

442

Одлука о измени одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
информативног предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи

442

Решење о образовању Комисије за планове општине Бачка Топола

443

133.

136.

137.

138.

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2015. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

