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БРОЈ 
АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА-

НА 
   

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
ОДЛУКЕ 

   
1. Одлука о Општинској управи Бачка Топола (1) 1 
   
2. Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за 

приређивање игара за забаву и игара на срећу (1) 11 
   
3. Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс бензинске 

станице уз одмориште «Бачка Топола» - ОМВ 2 (1) 15 
   
4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању коефицијената за 

обрачун и исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у 
органима и организацијама општине Бачка Топола (1) 16 

   
5. Одлука о измени Одлуке о грађанском браниоцу (Омбудсману) (1) 17 
   
 
6. 

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење (1) 17 

   
7. Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално-

стамбено грађевинске делатности «Комград» п.о. Бачка Топола (1) 18 
   

22. Oдлука о изради Генералног плана далековода 400 kV Сомбор 3 – 
Суботица 3 са елементима Плана детаљне регулације (2) 30 

   
23. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за комплекс бензинске 

станице уз одмориште «Бачка Топола-ОМВ 2» (2) 31 
   
24. Одлука о утврђивању висине накнаде и других трошкова одборника 

Скупштине општине и чланова радних тела Скупштине општине Бачка 
Топола (2) 32 

   
25. Одлука о допуни одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање 

пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» Бачка Топола (2) 34 
   
26. Одлука о изменама Одлуке о оснивању признања «Про урбе» (2) 35 
   

39. Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2004. годину 
(3) 45 

   
40. Одлука о оснивању Туристичке организације општине Бачка Топола (3) 47 
   
41. Одлука о боравишној такси (3) 51 
   
42. Одлука о оснивању «Дома културе општине Бачка Топола» (3) 52 
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43. Одлука о стављању ван снаге Oдлуке о начину и условима регресирања 
трошкова боравка трећег и четвртог детета у Предшколској установи за 
децу «Бамби» Бачка Топола (3) 57 

   
52. Одлука о оснивању Фонда за суфинансирање развојних пројеката 

општине Бачка Топола (5) 71 
   
53. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2005. години (5) 73 
   
54. Одлука о стипендирању студената са територије општине Бачка Топола 

(5) 74 
   

63. Одлукa о допунском буџету општине Бачка Топола за 2005. годину (6) 87 
   
64. Одлукa о доношењу Локалног Еколошког Акционог Плана за Општину 

Бачка Топола (6) 98 
   
65. Одлукa о техничкој регулацији саобраћаја у улицама Главна и 

Вашариште у Бачкој Тополи (6) 99 
   

83. Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе у општини Бачка 
Топола (9) 118 

   
84. Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији 

општине Бачка Топола (9) 120 
   
85. Одлука о оснивању Фонда за развој пољопривреде и предузетништва 

општине Бачка Топола (9) 123 
   
86. Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и условима за 

постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама (9) 125 
   
87. Одлука о изменама и допунама Одлуке о боравишној такси (9) 126 
   

103. Одлука о допунском буџету општине Бачка Топола за 2005. годину (10) 144 
   
104. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2006. годину (10) 153 
   
105. Одлука о усвајању Генералног плана далековода 400 KV Сомбор 3 – 

Суботица 3 са елементима плана детаљне регулације (10) 171 
   
106. Одлука о изради Плана детаљне регулације Источне обилазнице и 

Тополског индустријског парка (10) 173 
   
107. Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским административним 

таксама (10) 174 
   
108. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама (10) 175 
   
109. Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини учешћа општине Бачка  

Топола у обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа (10) 176 
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УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКА 
   
55. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Бачка Топола за период од 01.10.2005-30.09.2012 године (5) 76 
   
89. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Гунарош за период од 01.01.2006-31.12.2013. године (9) 128 
   
90. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Панонија за период од 01.01.2006.-31.12.2010. године (9) 130 
   

РЕШЕЊА 
   
8. Решење о разрешењу члана Општинског већа (1) 19 
   
9. Решење о избору члана Општинског већа (1) 19 
   
10. Решење о измени Решења о именовању школских одбора у основним 

школама на територији општине Бачка Топола (1) 20 
   
27. Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама статута Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објекат 
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење 
Бачка Топола (2) 35 

   
28. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 

Јавног предузећа комунално стамбено грађевинске делатности 
«Комград» п.о. Бачка Топола (2) 36 

   
29. Решење о разрешењу Комисије за доделу признања «Про урбе» (2)  36 
   
30. Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе признања 

«Про урбе» (2) 37 
   
31. Решење о разрешењу члана Школског одбора Средње техничке школе 

«Шинковић Јожеф» из Бачке Тополе (2) 38 
   
32. Решење о именовању члана Школског одбора Средње техничке школе 

«Шинковић Јожеф» из Бачке Тополе (2) 38 
   
33. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе «Моша 

Пијаде» из Пачира (2) 39 
   
34. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе «Моша 

Пијаде» из Пачира (2) 39 
   
44. Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош (3) 57 
   
45. Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад за општине 

Бачка Топола и Мали Иђош (3) 58 
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46. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални 
рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (3) 58 

   
47. Решење о именовању председника и члана Управног одбора Центра за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (3) 59 
   
48. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног 

предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» (3)  59 
   
56. Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (5) 80 
   
57. Решење о образовању Општинског штаба за координацију жетвених 

радова, као и заштиту од пожара у време жетве стрних усева рода 2005. 
године (5) 81 

   
66. Решењe о именовању директора Јавног предузећа комунално-стамбено 

грађевинске делатности «Комград» п.о. Бачка Топола (6) 100 
   
67. Решењe о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (6) 100 

   
68. Решењe о именовању директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 

пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка Топола (6) 101 
   
69. Решењe о разрешењу Управног одбора Дома здравља «Др. Јанош Хаџи» 

Бачка Топола (6) 101 
   
70. Решењe о именовању Управног одбора Дома здравља «Др. Јанош Хаџи 

Бачка Топола (6) 102 
   
71. Решење о престанку дужности и именовању члана Управног одбора Дома 

културе општине Бачка Топола (6) 102 
   
72. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈП за 

комунално-стамбено грађевинске делатности «Комград» п.о. Бачка 
Топола (6) 103 

   
73.  Решење о разрешењу и именовању заменика председника Управног 

одбора ЈП за комунално-стамбено грађевинске делатности «Комград» 
п.о. Бачка Топола (6) 104 

   
74. Решење о давању сагласности на Статут Дома културе општине Бачка 

Топола (6) 104 
   
75. Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације 

општине Бачка Топола (6) 105 
   
91. Решење о разрешењу председника, секретара и чланова Општинске 

изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика (9) 133 
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92. Решење о именовању председника, секретара и чланова Општинске 
изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика (9) 134 

   
93. Решење о разрешењу в.д. директора Јавног информативног предузећа 

«Бачка Топола» у Бачкој Тополи (9) 135 
   
94. Решење о именовању директора Јавног информативног предузећа «Бачка 

Топола» у Бачкој Тополи (9) 135 
   
95. Решење о разрешењу в.д. управника Установе за обављање делатности из 

области културе Бачка Топола (9) 136 
   
96. Решење о именовању в.д. директора «Дома културе општине Бачка 

Топола» (9) 136 
   
97. Решење о измени Решења о именовању школских одбора у основним 

школама на територији општине Бачка Топола (9) 137 
   
110.  Решење о разрешењу в.д. директора Центра за социјални рад за Општине 

Бачка Топола и Мали Иђош (10) 177 
   
111. Решење о именовању директора Центра за социјални рад за Општине 

Бачка Топола и Мали Иђош (10) 177 
   

ЗАКЉУЧЦИ  
   
11. Закључак о усвајању Етичког кодекса понашања функционера локалне 

самоуправе у општини Бачка Топола (1) 20 
   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   
88. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница у 

општини Бачка Топола (9) 127 
   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
ОДЛУКЕ  

   
51. Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачка 

Топола за 2004. годину (4) 63 
   

ПРАВИЛНИЦИ  
   
17. Правилник о накнади за рад члановима Комисије за израду општег акта о 

одређивању јавног и осталог грађевинског земљишта на територији 
општине Бачка Топола (1) 25 

   
18. Правилник о измени Правилника о јавним набавкама мале вредности (1) 26 
   
35. Правилник о накнади за рад члановима Комисије за пружање стручне 

помоћи за обављање послова у поступку израде просторног плана 
општине, израде и спровођења урбанистичких планова и давања 
стручног мишљења о идејним пројектима (2) 40 
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78. Правилник о додели стипендија (7) 108 
   

РЕШЕЊА  
   
12. Решење о изменама и допунама Решења о распоређивању средстава за 

финансирање редовног рада политичких странака (1) 21 
   
13. Решење о образовању Комисије за стручну оцену понуда Јавне набавке 

услуга – сузбијања комараца, крпеља и дератизације на територији 
општине Бачка Топола именовању њених чланова (1) 22 

   
14. Решење о именовању Комисије за утврђивање висине дотације 

удружењима грађана на територији општине Бачка Топола (1) 23 
   
15. Решење о образовању Савета за запошљавање (1) 24 
   
16. Решење о именовању Комисије за израду општег акта о одређивању 

јавног и осталог грађевинског земљишта на територији општине Бачка 
Топола (1) 24 

   
36. Решење о образовању комисије за стручну оцену понуда јавне набавке - 

пружање погребних услуга за кориснике материјалног обезбеђења, као и 
лицима која нису корисници материјалног обезбеђења, уколико не 
поседују никакву заоставштину из чије вредности се могу обезбедити 
потребни трошкови, или немају сроднике који су према прописима о 
браку и породичним односима били дужни да учествују у њиховом 
издржавању – односно који су позвани на наслеђе (2) 41 

   
49. Решење о допуни Решења о давању сагласности на цене комуналних 

услуга ЈП «Комград» Бачка Топола (3) 60 
   
50. Решење о допуни Решења о давању сагласности на цене погребних 

услуга ЈП «Комград» Бачка Топола (3) 60 
   
58. Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за 

популациону политику Општине Бачка Топола (5) 82 
   
59. Решење о образовању Комисије за израду идејног решења заштитног 

знака-лого Tуристичке организације општине Бачка Топола и именовању 
њених чланова (5) 83 

   
60. Решење о именовању Општинског ЛЕАП координатора (5) 83 
   
61. Решење о измени и допуни Решења о образовању Координационог тела 

које ће координирати израду локалног еколошког акционог плана 
општине Бачка Топола, и именовање његових чланова (5) 84 

   
76. Решење о образовању Комисије за стручну оцену понуда јавне набавке 

извођења радова на капиталном одржавању зграде Општинске управе 
Бачка Топола и именовању њених чланова (6) 105 

   



  РЕГИСТАР ЗА 2005. ГОДИНУ    СТРАНА 7. OLDAL    A 2005. ÉVI  TÁRGYMUTATÓ 

 
79. Решење о образовању Комисије за доделу стипендија и именовању 

њених чланова (7) 111 
   
80. Решење о давању одобрења за употребу амблема општине Бачка Топола 

(7) 112 
   
82 Решења о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних 

услуга ЈП «Комград» Бачка Топола (8) 116 
   
98. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких странака за период од 1.08. до 31.12.2005. године (9) 137 
   
99. Решење о образовању Комисије за јавно надметање давања у закуп 

грађевинског земљишта и именовању њених чланова (9) 139 
   
100. Решење о образовању Штаба за превенцију и сузбијање Авијарне 

инфлуенце у општини Бачка Топола  (9) 139 
   
101. Решење о образовању Комисије за стручну оцену понуда јавне набавке 

услуга – превоз ученика за календарску 2006. годину са територије 
општине Бачка Топола (9) 140 

   
112. Решење о именовању Комисије за  координацију рада месних заједница 

(10) 178 
   
113. Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних 

услуга ЈП «Комград» Бачка Топола (10) 179 
   
114. Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних 

услуга ЈП «Тржнице» ДОО Бачка Топола за 2006. годину (10) 179 
   
115. Решење о образовању Комисије за стручну оцену понуда јавне набавке 

услуга – сузбијања комараца, крпеља и дератизације на територији 
општине Бачка Топола именовању њених тела (10) 180 

   
ЗАКЉУЧЦИ  

   
19. Закључак о покретању јавне набавке (1) 27 
   
37. Закључак о покретању јавне набавке (2) 42 
   
38. Закључак о давању сагласности на предложени став Комисије за 

излагање на јавни увид података премера и катастарског класирања 
земљишта и утврђивања права на непокретностима за к.о. Горња 
Рогатица од стране Службе за катастар непокретности Бачка Топола (2) 43 

   
102. Закључак о покретању јавне набавке (9) 141 
   
116. Закључак о покретању јавне набавке (10) 181 
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АКТИ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ИЗРАДУ ЛЕАП  
   
62. Решење о измени и допуни Решења о образовању радне групе за израду 

локалног еколошког акционог плана општине Бачка Топола и именовању њених 
чланова (5) 85 

  
АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

   
81. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка 

Топола за период од 01.10.2005.-30.09.2012. године (8) 113 
   
117. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Гунарош 

за период од 01.01.2006.-31.12.2013. године (10) 182 
   
118. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија 

за период од 01.01.2006. – 31.12.2010. године (10) 184 
   

ИСПРАВКЕ  
   
20. Исправка Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2005. годину (1) 27 
   
21. Исправка Решења о допуни Решења о именовању Управног одбора 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење 
(1) 28 

   
77. Исправка Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице Бачка Топола за период од 01.10.2005-30.09.2012. године (6) 106 
   
119. Исправка Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 

Бачка Топола за период од 01.10.2005-30.09.2012. године у тексту на 
мађарском језику (10) 186 
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