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НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ
ОБЈАВЉЕН

СТРАНА

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
15. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Бачка Топола за 2011. годину (2.)

28

ОДЛУКЕ
8. Одлука о прихватању оснивачког акта Фонда побратимљених градова „Стартер“ (2.)

12

9. Одлука о потврђивању чланства општине Бачка Топола у Сталној конференцији
градова и општина – Савезу градова и општина Србије (2.)

12

10. Одлука о локалним комуналним таксама (2.)

13

11. Одлука о допунама Одлуке о општинским административним таксама (2.)

24

12. Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за рад Општинске управе (2.)

25

13. Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих
животиња (2.)

26

14. Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредног земљишта од
пољских штета и забрани номадске испаше стоке на територији општине Бачка
Топола (2.)

26

17. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Карађорђево (2.)

69

20. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Криваја (2.)

73

29. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине
Бачка Топола (5.)

91

33. Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2010. годину (6.)
34. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2011. годину (6.)

96
178

35. Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра грађевинских објеката на
територији општине Бачка Топола (6.)

200

36. Одлука о остваривању права на родитељски додатак у породици у општини Бачкља
Топола (6.)

201

37. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији
општине Бачка Топола (6.)

202

50. Одлука о мрежи основних школа на територији Општине Бачка Топола (7.)

214
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51. Одлука о мрежи Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола – „Bambi”
Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya (7.)

215

52. Одлука о делимичном преносу оснивачких права над „Народном библиотеком“ Бачка
Топола (7.)

218

53. Одлука о додели признања „Про урбе“ у 2011. години (7.)

218

64. Одлука о доношесу Локалног акционог плана за запошљавања општине Бачка
Топола за период 2011-2015. године (9.)

228

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

228

66. Одлука о висини годишњег износа локалних јавних прихода за које се не утврђује
задужење и не доноси решење за 2011. годину (9.)

243

67. Одлука о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације за постројење и
пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола и Бајша (9.)

244

68. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање
отпадних вода насеља Бачка Топола, Бајша и Зобнатица (9.)

244

69. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део Бачкотополског акумулационог
језера (9.)

246

70. Одлука о изменама Одлуке о оснивању установе за обављање библиотечке
делатности на територији општине Бачка Топола (9.)

247

71. Одлука о изменама и допунама Одлуке о симболима општине (9.)

248

73. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Ново Орахово (9.)

251

76. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Победа (9.)

255

98. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2011. годину (12.)

276

99. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2012. годину (12.)

298

105. Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка
Топола за 2011. годину (12.)

324

106. Одлука о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут II реда
Р-119 Хоргош-Бачка Паланка (12.)

325

109. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Бачки Соколац
(12.)

330

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА
16. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Карађорђево
за период од 01.05.2011.-30.04.2020. године (2.)

67
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19. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за
период од 01.06.2011.-31.05.2021. године (2.)

71

72. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново
Орахово за период од 01. јануара 2012. – 31. децембра 2021. године (9.)

249

75. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за
период од 01.01.2012. – 31.12.2021. године (9.)

253

108. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки
Соколац за период од 01.03.2012. – 28.02.2022. године (12.)

328

РЕШЕЊА
18.

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Карађорђево за период од
01.05.2011. до 30.04.2020. године (2.)

70

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за период од
01.06.2011. до 31.05.2021. године (2.)

74

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка
Топола (2.)

75

30.

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине (5.)

92

31.

Решење о избору члана Општинског већа општине (5.)

92

38.

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола за 2011. годину (6.)

204

Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годину у општини Бачка
Топола (6.)

204

40.

Решење о образовању Комисије за планове (6.)

205

41.

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине (Др Ађански Јанош) (6.)

206

42.

Решење о избору члана Општинског већа општине (Др Сакмањ Мајор Едит) (6.)

206

43.

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине (Дане Дозет) (6.)

207

44.

Решење о избору члана Општинског већа општине (Слободан Радојевић) (6.)

207

45.

Решење о престанку функције члана Управног одбора Јавног предузећа за
комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (6.)

208

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналностамбено грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (6.)

208

Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Бачка Топола (6.)

209
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пословања Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ за 2011. годину (7.)

219

Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама Годишњег
програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и
уређење Бачка Топола за 2011. годину (7.)

220

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома
културе општине Бачка Топола (7.)

220

Решење о разрешењу чланова Комисије за ликовне награде „Nagyapáti Kukac
Péter” (7.)
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Решење о именовању чланова Комисије за ликовне награде „Nagyapáti Kukac
Péter” (7.)

221

Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе за обављање библиотечке
делатности на територији општине Бачка Топола (7.)

222

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово за период од
01. јануара 2012. до 31. децембра 2021. године (9.)

252

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за период од 01.
01.2012. до 31.12.2021. године (9.)

256

Решење о утврђивању висине закупнине за пословне просторије, остале објекте и
гаража на којима право коришћења има општина Бачка Топола (9.)

257

Решење о разрешењу представника и заменика представника из општине Бачка
Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (9.)

258

Решење о именовању представника и заменика представника из општине Бачка
Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (9.)

259

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење (9.)

259

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење (9.)
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Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за
комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ Б ачка Топола (9.)
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261
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Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе за децу
„Бамби“ Бачка Топола (9.)

261

Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу
„Бамби“ Бачка Топола (9.)
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87.

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине (Лазар Нерић) (9.)

262

88.

Решење о избору члана Општинског већа општине (Немања Трапарић) (9.)

263

89.

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине (Слободан Радојевић)
(9.)

263

90.

Решење о избору члана Општинског већа општине (Алекса Кумић) (9.)

264

100.

Решење о давању сагласности на План и Програм пословања Јавног предузећа
за комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ п.о. Бачка Топола за
2012. годину (12.)

322

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа
„Тржница“ д.о.о. Бачка Топола за 2012. годину (12.)

322

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног информативног
предузећа „Бачка Топола“ за 2012. годину (12.)

323

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 2011. годину (12.)

323

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
2012. годину (12.)

324

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки Соколац за
период од 01.03.2012. до 28.02.2022. године (12.)

331

Решење о разрешењу председника, чланова и секретара Општинске изборне
комисије у сталном саставу и њихових заменика (12.)

332

Решење о именовању председника, чланова и секретара Општинске изборне
комисије у сталном саставу и њихових заменика (12.)

333

113.

Решење о разрешењу члана Комисије за омладину и спорт (12.)

334

114.

Решење о избору члана Комисије за омладину и спорт (12.)

334

115.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка Јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (12.)

335

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменема и допунама Статута
Народне библиотеке Бачка Топола (12.)
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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 Бачка Топола (12.)

336

ЗАКЉУЧЦИ
48.

Закључци о промени статуса правосудних органа у општини Бачка Топола (6.)

209

60.

Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка
Топола (7.)
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Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка
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1.

Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни боравак у
Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (1.)

1

2.

Решење о образовању Локалног савета за запошљавање (1.)

1

5.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања ради
отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (1.)

7

Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину у
општини Бачка Топола (2.)

78

Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких
странака у 2011. години (2.)

79

Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока
смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти (10.)

271

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса ради
поверавања обављања линијског превоза (12.)

337

Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП
„Тржнице“ д.о.о. Бачка Топола за 2012. годину (12.)

338

24.

25.

95.

118.

119.

ПРАВИЛНИК
94.

Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова
боравка деце у Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (10.)

269

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРОГРАМ
32.

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине
Бачка Топола за 2011. годину (5.)

93
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ОДЛУКА
124.

Одлука о избору најповољније понуде за поверавање обављања линијског
превоза путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола (14.)

353

РЕШЕЊА
3.

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (1.)

2

Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (1.)

4

6.

Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште (1.)

8

61.

Решење о давању сагласности на ценовник за издавање извода или акта о
урбанистичким условима за објекте, на ценовник услуга и ценовник за
коришћење јавних површина ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу
објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење
Бачка Топола (8.)

224

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве
и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање
и уређење Бачка Топола на цену закупа пољопривредног земљишта у
грађевинском реону у општини Бачка Топола (8.)

225

Решење о образовању Комисије за спровођење Програма за увођење новог
модела финансирања предуниверзитетског образовног система Република Србије
(8.)

226

Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни боравак у
Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (9.)

265

Решење о образовању Одбора за борбу против дроге у Општини Бачка Топола и
именовању његових чланова (11.)

274

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (14.)

347

Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (14.)

349

4.

62.

63.

93.

97.

122.

123.

ПРАВИЛНИК
7.

Правилник о критеријумима за утврђивање почетне цене, односно износа
закупнине грађевинског земљишта (1.)

9

ЦЕНОВНИЦИ
26.

Усклађени динарски износи из Тарифе о накнадама за рад Општинске управе (3.)

82

27.

Усклађени динарски износи из Тарифе Општинских административних такси
(3.)

85
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ЈАВНИ КОНКУРС
96.

Јавни конкурс за прикупљање понуда за поверавање обављања линијског превоза
путника у градском и приградском превозу у Општини Бачка Топола (11.)

273

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
РЕШЕЊА
23.

107.

Решење о образовању Комисије за процену додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке деци и ученицима (2.)

76

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут II реда Р-119 Хоргош-Бачка
Паланка (12.)

326

АКТ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
92.

Извештај о додели мандата новом одборнику Скупштине општине Бачка Топола
(9.)

265

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
28.

49.

120.

121.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Карађорђево за период од 01.05.2011.- 30.04.2020. године (4.)

88

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за
период од 01.06.2011.-31.05.2021. године (6.)

210

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново
Орахово за период од 01. јануара 2012. – 31. децембра 2021. године (13.)

341

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Победа за
период од 01.01.2012. – 31.12.2021. године (13.)

343

Издавач:Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2011. годину
износи 10.200,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

