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услуга ЈП «Комград» Бачка Топола (8)

116

Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада
политичких странака за период од 1.08. до 31.12.2005. године (9)

137

Решење о образовању Комисије за јавно надметање давања у закуп
грађевинског земљишта и именовању њених чланова (9)

139

Решење о образовању Штаба за превенцију и сузбијање Авијарне
инфлуенце у општини Бачка Топола (9)

139

Решење о образовању Комисије за стручну оцену понуда јавне набавке
услуга – превоз ученика за календарску 2006. годину са територије
општине Бачка Топола (9)

140

Решење о именовању Комисије за координацију рада месних заједница
(10)

178

Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних
услуга ЈП «Комград» Бачка Топола (10)

179

Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних
услуга ЈП «Тржнице» ДОО Бачка Топола за 2006. годину (10)

179

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

РЕГИСТАР ЗА 2005. ГОДИНУ СТРАНА 8. OLDAL

A 2005. ÉVI TÁRGYMUTATÓ

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.

117.

118.

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

113

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

182

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

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

106

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

77.

119.

