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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 утврђивању стопа пореза на имовину (1) 1 
   

12. Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде и других трошкова 
одборника Скупштине општине и чланова радних тела Скупштине општине 
Бачка Топола (2) 10 

   
13. Одлука о измени Одлуке о боравишној такси (2) 10 

   
14. Одлука о допуни Одлуке о одређивању и одржавању гробља и сахрањивању (2) 11 

   
15. Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији 

општине Бачка Топола (2) 12 
   

22. Одлука о измени Одлуке о одређивању коефицијената за обрачун и исплату 
плата изабраних, постављених и именованих лица у органима и организацијама 
општине Бачка Топола (3) 19 

   
23. Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту (3) 19 

   
27. Одлука о завршном рачуну буџета Општине Бачка Топола за 2006. годину (4) 25 

   
28. Одлука о неангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине 

Бачка Топола за 2006. годину (4) 50 
   

29. Одлука о оснивању ликовне награде „Nagyapáthy Kukac Péter” (4) 51 
   

30. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2007. години (4) 52 
   

43. Одлука о допунском буџету општине Бачка Топола за 2007. годину (5) 63 
   

44. Одлука о локалним комуналним таксама (5) 81 
   

45. Одлука о установљавању и додељивању Плакета и Захвалнице општине Бачка 
Топола (5) 92 

   
46. Одлука о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица, 

Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Бачка Топола (5) 93 
   

47. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације блока 19. у Бачкој Тополи (5) 94 
   

66. Одлука о задуживању Општине Бачка Топола ради финансирања капиталних 
инвестиционих расхода (7) 177 

   
68. Одлука о изменама и допунама Одлуке о промету робе на пијацама и вашарима 

(7) 179 
   

94. Одлука о допунском буџету Општине Бачка Топола за 2007.годину (8) 195 
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95. Одлука о утврђивању социјалних приоритета стратешког плана социјалне 

заштите Општине Бачка Топола за период 2008-2012.године (8) 214 
   

96. Одлука о допуни Одлуке о одређивању коефицијената за обрачун и исплату 
плата изабраних, постављених и именованих лица у органима и организацијама 
Општине Бачка Топола (8) 217 

   
108. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола (9) 226 

   
109. Одлука о изради Просторног плана општине Бачка Топола (9) 236 

   
110. Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана 

општине Бачка Топола на животну средину (9) 238 
   

112. Одлукa о допунском буџету општине Бачка Топола за 2007. годину  (10) 242 
   

113. Одлукa о буџету општине Бачка Топола за 2008. годину (10) 260 
   

114. Одлукa о усвајању Стратегије развоја система социјалне заштите општине Бачка 
Топола (10) 283 

   
РЕШЕЊА  

   
2. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа 

за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 2007. годину 
(1) 

2 

   
3. Решење о давању сагласности на План и Програм пословања ЈП «Комград» Бачка 

Топола за 2007. годину (1) 2 

   
4. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа 

«Тржница» д.о.о. Бачка Топола за 2007. годину (1) 3 

   
5. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2007. г. Јавног 

информативног предузећа «Бачка Топола» (1) 3 

   
6. Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за комунално-

стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (1) 4 

   
7. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за комунално-

стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (1) 4 

   
8. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног 

информативног предузећа «Бачка Топола» у Бачкој Тополи (1) 5 

   
16. Решење о именовању директора Дома културе општине Бачка Топола (2) 13 

   
17. Решење о измени Решења о именовању члана управног одбора Предшколске 

установе за децу «Бамби» Бачка Топола (2) 13 
   

18. Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (2) 14 
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19. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и 
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (2) 15 

   
24. Решење о разрешењу члана Општинског већа (3) 20 

   
33. Решење о разрешењу члана Општинског већа (4) 54 

   
34. Решење о избору члана Општинског већа (4) 54 

   
35. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење (4) 55 

   
36. Решење о разрешењу 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 (4) 55 

   
37. Решење о образовању Комисије за планове (4) 56 

   
38. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Гимназији и средњој економској 

школи «Доситеј Обрадовић» Бачка Топола (4) 57 
   

39. Решење о именовању члана Школског одбора у Гимназији и средњој економској 
школи «Доситеј Обрадовић» Бачка Топола (4) 58 

   
40. Решење о образовању Општинског штаба за координацију жетвених радова као и 

заштиту од пожара у време жетве стрних усева рода 2007. године (4) 58 
   

49. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (5) 158 

   
50. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење о улагању капитала (5) 159 

   
51. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење о подизању кредита (5) 160 

   
52. Решење о именовању Комисије за ликовне награде „Nagyapáthy Kukac Péter” (5) 160 

   
53. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ «Дожа Ђерђ» Гунарош (5) 161 

   
54. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ «Дожа Ђерђ» Гунарош (5) 162 

   
55. Решење о разрешењу члана Школског одбора у ОШ «18. Октобар» Ново Орахово 

(5) 162 
   

56. Решење о именовању члана Школског одбора у ОШ «18. Октобар» Ново Орахово 
(5) 163 
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65. Решење о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на Одлуку 
Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање о 
подизању кредита (7) 177 

   
69. Решење о приступању оснивању Друштва сa ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом на територијама општина Бачка 
Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица (7) 180 

   
70. Решење о давању сагласности на измене Годишњег програма пословања Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 
2007. годину (7) 180 

   
71. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања за 2007. 

годину Јавног информативног предузећа «Бачка Топола» (7) 181 
   

72. Решење о разрешењу члана Комисије за здравство, друштвену бригу о деци, 
социјалну заштиту и заштиту породице (7) 181 

   
73. Решење о избору члана Комисије за здравство, друштвену бригу о деци, 

социјалну заштиту и заштиту породице (7) 182 
   

74. Решење о разрешењу председника Комисије за равноправност полова у 
општини Бачка Топола (7) 182 

   
75. Решење о именовању председника Комисије за равноправност полова у 

општини Бачка Топола (7) 183 
   

76. Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење (7) 183 

   
77. Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење (7) 184 

   
78. Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за комунално-

стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (7) 185 
   

79. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за комунално-
стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (7) 185 

   
80. Решење о престанку функције председника Управног одбора Јавног предузећа 

за одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка Топола 
(7) 186 

   
81. Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за 

одржавање пијаце и пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка Топола (7) 186 
   

82. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда солидарне 
стамбене изградње општине Бачка Топола (7) 187 

   
83. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда солидарне 

стамбене изградње општине Бачка Топола (7) 187 
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84. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда 
солидарне стамбене изградње општине Бачка Топола (7) 188 

   
85. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда 

солидарне стамбене изградње општине Бачка Топола (7) 189 
   

86. Решење о давању сагласности на Статут «Дома културе општине Бачка Топола» 
(7) 189 

   
98. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта за 2008. годину у Општини Бачка 
Топола (8) 219 

   
99. Решење о престанку функције члана Школског одбора у школи за основно 

музичко образовање Бачка Топола (8) 220 
   

100. Решење о именовању члана Школског одбора у школи за основно музичко 
образовање Бачка Топола (8) 220 

   
101. Решење о именовању представника и заменика представника из Општине Бачка 

Топола у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљању 
чврстим комуналним отпадом «Регионална депонија» Суботица (8) 221 

   
102. Решење о именовању директора Народне Библиотеке Бачка Топола (8) 221 

   
103. Решење о давању сагласности на Статут Фонда за развој пољопривреде и 

предузетништва Општине Бачка Топола (8) 222 
   

115. Решењe о давању  сагласности на измену Годишњег програма пословања Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке 
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 
2007. годину (10) 284 

   
116. Решењe о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа 

за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 2008. годину 
(10) 284 

   
117. Решењe о давању сагласности на План и Програм пословања ЈП «Комград» за 

2008. годину (10) 285 
   

118. Решењe о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа 
«Тржница» д.о.о. Бачка Топола за 2008. годину (10) 285 

   
119. Решењe о давању сагласности на Програм пословања Јавног информативног 

предузећа «Бачка Топола» за 2008. годину (10) 286 
   

120. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке 
Népkönyvtár Бачка Топола (10) 286 

   

121. Решење о разрешењу члана Школског одбора Пољопривредне школе из Бачке 
Тополе (10) 287 

   
122. Решење о именовању члана Школског одбора Пољопривредне школе из Бачке 

Тополе (10) 287 
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ЗАКЉУЧЦИ  
   

31. Закључак о престанку мандата одборника у Скупштини општине Бачка Топола 
(4) 53 

   
32. Закључак о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Бачка 

Топола (4) 53 
   

97. Закључак поводом потписивања споразума о реадмисији (8) 218 
   

107. Закључак у вези са штетом која је у општини Бачка Топола настала услед 
елементарне непогоде – суше (9) 225 

   
ПРОГРАМИ  

   
48. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Бачка Топола (5) 97 
  
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
ОДЛУКЕ  

   
20. Одлука о изради плана детаљне регулације блока 19. у Бачкој Тополи (2) 16 

   
58. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и Оглас за прикупљање 
писмених понуда за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Бачка Топола (6) 167 

   
ПРАВИЛНИЦИ  

   
42. Правилник о критеријумима за утврђивање тржишне вредности грађевинског 

земљишта (4) 60 
   

123. Правилник о допуни Правилника о критеријумима за утврђивање тржишне 
вредности грађевинског земљишта (10) 288 

   
РЕШЕЊА  

   
9. Решење о измени Решења о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП 

«Комград» Бачка Топола (1) 5 

   
21. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

странака у 2006. години (2) 17 
   

25. Решење о допуни Решења о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП 
«Комград» Бачка Топола (3) 21 

   
26. Решење о расподели средстава удружењима грађана на територији општине 

Бачка Топола за 2007. годину (3) 22 
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41. Решење о образовању Комисије за процену тржишне вредности грађевинског 

земљишта (4) 59 
   

57. Решење о образовању Општинског одбора за социјалну политику општине 
Бачка Топола (5) 163 

   
60. Решење о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

(6) 171 
   

63. Решење о давању сагласности на Одлуку ЈП «Комград» о поверавању послова 
снабдевања топлотном енергијом ЈКП «Суботичка топлана» (6) 174 

   
64. Решење о образовању и именовању Комисије за популациону политику 

општине Бачка Топола (6) 174 
   

87. Решење о образовању Комисије за утврђивање настале штете од елементарне 
непогоде-суше (7) 190 

   
88. Решење о образовању Комисије за категоризацију (7) 190 

   
104. Решење о давању одобрења за употребу амблема Општине Бачка Топола (8) 222 

   
105. Решење о измени Решења о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини (8) 223 
   

106. Решење о избору носиоца пружања услуга «Осмишљавање мреже дневног 
центра за стара лица на територији Општине Бачка Топола» (8) 223 

   
111. Решење о именовању Радне групе за израду локалне стратегије за младе 

општине Бачка Топола (9) 241 
   

124. Решење о давању сагласности на цене услуга Јавног информативног предузећа 
''Бачка Топола'' у Бачкој Тополи (10) 288 

   
125. Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП 

„Тржница“ д.о.о. Бачка Топола за 2008. годину (10) 290 
   

126. Решење о измени решења о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП 
''Комград'' Бачка Топола (10) 291 

   
АКТИ МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

   
10. Сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу Скупштини 

општине Бачка Топола на Решење о одређивању и промени назива улица у 
Старој Моравици (1) 

6 

   
11. Сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу Скупштини 

општине Бачка Топола на Решење о одређивању и промени назива улица у 
Новом Орахову (1) 

8 

   
59. Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Одлуку 

о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у општини Бачка Топола (6) 171 
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62. Сагласност Министарства за инфраструктуру на именовање чланова Комисије 
за планове у општини Бачка Топола (6) 173 

   
67. Сагласност Министарства финансија – Управе за трезор – Сектора за 

управљање јавним дугом (7) 178 
   

АКТИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРA  
   

61. Решење о именовању чланова Комисије за планове (6) 172 
   

ИСПРАВКЕ  
   

89. Исправка Решења о одређивању и промени назива улица у Новом Орахову у 
тексту на мађарском језику (7) 191 

   
90. Исправка Садржаја Службеног листа општине Бачка Топола бр. 2/2007 у тексту 

на српском језику (7) 191 
   

91. Исправка Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини и у општини Бачка Топола у тексту на мађарском 
језику (7) 192 

 
92. 

 
Исправка Огласа за прикупљање писмених понуда за закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Бачка Топола у тексту на мађарском 
језику (7) 192 

   
93. Исправка Решења о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у тексту на мађарском језику (7) 192 
   

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. 
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2007. 
годину износи 8.600,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење 
буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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