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пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (8.)

266

104. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке
организације општине Бачка Топола (8.)

266

105. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке
организације општине Бачка Топола (8.)

267

106. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке
организације општине Бачка Топола (8.)

268

107. Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке
организације општине Бачка Топола (8.)

268

108. Решења о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
269
општине Бачка Топола (8.)
118. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања
Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ за 2012. годину (9.)

291

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

292

120. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко
планирање и уређење (9.)
121. Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола (9.)
122. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола (9.)

292

293
293
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123. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола (9.)

294

124. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола (9.)

294

125. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално стамбено
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (9.)

295

126. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално стамбено
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (9.)

295

127. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка
Топола (9.)

296

128. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка
Топола (9.)

296

129. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора „Дома културе општине Бачка
Топола“ (9.)

297

130. Решење о именовању председника Надзорног одбора „Дома културе општине Бачка
Топола (9.)
131. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и
предузетништва општине Бачка Топола (9.)

297
298

132. Решење о именовању председника Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и
предузетништва општине Бачка Топола (9.)

298

133. Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине Бачка
Топола (9.)

299

134. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Бачка
Топола (9.)

299

135. Решење о разрешењу председника и чланова Савета за равноправност полова у
општини Бачка Топола (9.)

300

136. Решење о избору председника и чланова Савета за равноправност полова у општини
Бачка Топола (9.)

300

137. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош (9.)

301

138. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош (9.)

302

139. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош (9.)

302

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

303
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141. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу „Бамби“
Бачка Топола (9.)
142. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи
„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (9.)

304

143. Решење о именовању чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи
„Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола (9.)

305

144. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој техничкој школи „Шинковић
Јожеф“ Бачка Топола (9.)

305

145. Решење о именовању Школског одбора у Средњој техничкој школи „Шинковић
Јожеф“ Бачка Топола (9.)

306

146. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља
„Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола (9.)

306

147. Решење о престанку функције Заменика председника општине Бачка Топола (Др Тот
Ференц) (9.)

307

148. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола
(Манић Иштван) (9.)

307

149. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (Баби Атила) (9.)

308

150. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Бачка Топола ( Драго Др
Радујковић) (9.)

308

151. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (Др Керепеш Зоран) (9.) 309
152. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Бачка Топола
(Немања Трапарић) (9.)

309

153. Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (Мајлат Бела) (9.)

310

162. Решење о давању сагласности на План и Програм пословања Јавног предузећа за
комунално-стамбено грађевинске делатности „Комград“ п.о. Бачка Топола за 2013.
годину (10.)

374

163. Решење о давању сагласности на 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 2012.
годину (10.)

375

164. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичког планирање и уређење Бачка Топола за 2013. годину (10.)

375
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165. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Тржница“
д.о.о. Бачка Топола за 2013. годину (10.)

376

166. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног информативног предузећа
„Бачка Топола“ за 2013. годину (10.)

376

174. Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног информативног предузећа
„Бачка Топола“ у Бачкој Тополи (10.)

390

175. Решење о именовању председника Управног одбора Јавног информативног предузећа
„Бачка Топола“ у Бачкој Тополи (10.)

391

176. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка Топола (10.)

391

177. Решење о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка Топола (10.)

392

178. Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање
услуга о њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола (10.)

392

179. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ д.о.о. Бачка Топола (10.)

393

180. Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Бачка Топола (10.)

393

181. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (10.)

394

182. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Туристичке организације
општине Бачка Топола (10.)

394

ЗАКЉУЧЦИ
9. Закључак о давању сагласности на измене и допуне Споразума о сарадњи општина
везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом (1.)

44

10. Закључак о усвајању Кодекса добре управе Општине Бачка Топола (1.)

44

109. Закључак о упућивању иницијативе за проглашење елементарне непогоде-суше у
општини Бачка Топола (8.)

269

110. Закључак о овлашћењу Општинског већа општине Бачка Топола за прибављање
средстава путем конкурса и донација у земљи и иностранству ради финансирања
постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола, Бајша и Зобнатица (8.)

270

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОДЛУКА
158. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Стара Моравица (9.)

314
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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
РЕШЕЊА
13. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годину у општини Бачка
Топола (1.)
43. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких
странака у периоду од 01.01.2012. до 31.05.2012. године (6.)
111. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада Политичких
субјеката у периоду од 01.06.2012. до 31.12.2012. године (8.)

154. Решење о изменама Решења о образовању Комисије за доделу стипендија и
именовању њених чланова (9.)

52
107

271

310

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРОГРАМИ
155. Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији
општине Бачка Топола (9.)

311

156. Посебан програм за унапређење услова живота у општини Бачка Топола из средстава
остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у
2012. години (9.)

313

157. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају
општине Бачка Топола у 2012. години (9.)

313

РЕШЕЊА
11.

Решење о изменама Решења о образовању Локалног савета за запошљавање (1.)

51

12.

Решење о изменама Решења о именовању Комисије за утврђивање висине
дотације удружењима грађана на територији општине Бачка Топола (1.)

51

29.

Решење о давању сагласности на цене превоза у линијском превозу путника
„Бечејпревоз“ Д.О.О. Бечеј (3.)

89

112.

Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и
улицама у насељеним местима општине Бачка Топола (8.)

273

183.

Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП
„Тржница“ д.о.о. Бачка Топола за 2013. годину (10.)

395

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ПРАВИЛНИК
14.

Правилник о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у Општинској управи Бачка Топола (1.)

53
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АКТ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
26.

Решење о одређивању бирачких места (2.)

28.

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине 80
Бачка Топола (3.)

30.

Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола одржаних
6.05.2012. године (4.)

72

92

42.

Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Топола
одржаних 6.05.2012. године (6.)

104

59.

Извештај о додели мандата новим одборницима Скупштине општине Бачка Топола (7.)

214

АКТИ ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
27.

31.

32.

33.

Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у
Изборној јединици 6. Бачка Топола, на изборима расписаним за
06. мај 2012. године (3.)

79

Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине по већинском изборном систему одржаних 6.05.2012. године (4.)

93

Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у
Изборној јединици 6. Бачка Топола на поновљеном гласању 20.05.2012. године (4.)

94

Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању одржаних
20.05.2012. године (5.)

96

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
15.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки Соколац за
период од 01.03.2012. – 28.02.2022. године (1.)

58

34.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка Топола за период
од 01.10.2012. – 30.09.2022. године (5.)

97

ИСПРАВКЕ
44. Исправка Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка
Топола за период од 01.10.2012 – 30.09.2022. у тексту на мађарском језику (6.)
159. Исправка Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење (9.)

108

315

Издавач:Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2012. годину
износи 13.430,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

