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НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ
ОБЈАВЉЕН

СТРАНА

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
29.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Општине Бачка Топола за 2013. годину (4.)

39

97.

Измена Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Бачка Топола за 2013. годину (10.)

402

План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут II реда Р-119
Хоргош-Бачка Паланка (државни пут II реда бр. 103. Бајмок-Бачка ТополаСента-Чока-Црна Бара) ПДР-1124/12 (5.)

125

ПЛАН
32.

ОДЛУКЕ
4.

Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга (2.)

4

5.

Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине
Бачка Топола за 2012. годину (2.)

7

6.

Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине
Бачка Топола за 2013. годину (2.)

7

7.

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Бачка Топола (2.)

8

8.

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Топола –
- ради изградње трансфер станице са рециклажним двориштем (2.)

14

9.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације
за „Викенд насеље“ на обали Бачкотополског акумулационог језера (2.)

15

20.

Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе у општини
Бачка Топола (4.)

32

21.

Одлука о измени Одлуке о промету робе на пијацама и вашарима (4.)

34

22.

Одлука о допуни Одлуке о додељивању посебног права ЈП „Комград“
Бачка Топола чији је оснивач општина Бачка Топола, за обављање делатности
пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (4.)

34

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално
стамбене грађевинске делатности „Комград“ П.О Бачка Топола (6.)

165

39.

40.

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење (6.)

178
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Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуге на њој „Тржница“ Бачка Топола (6.)

192

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу трансфер
станице са рециклажним двориштем у Бачкој Тополи (6.)

205

43.

Одлука о оснивању Савета за младе у општини Бачка Топола (6.)

208

44.

Одлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији
општине Бачка Топола (6.)

210

Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице
Мали Београд (6.)

213

59.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2012. годину (8.)

228

60.

Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2013. годину (8.)

321

61.

Одлука о Општинском јавном правобранилаштву (8.)

346

62.

Одлука о додели признања „Про урбе“ у 2013. години (8.)

350

63.

Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра грађевинских објеката
на територији општине Бачка Топола (8.)

350

Одлука о утврђивању висине накнаде за рад члановима Надзорних одбора
јавних предузећа чији је оснивач општина Бачка Топола (8.)

351

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

352

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа
комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола и
расписивање јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа комунално
стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (8.)

358

41.

42.

46.

64.

65.

75.

80.

83.

84.

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње
и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола и расписивање јавног конкурса
за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и
уређење Бачка Топола (8.)
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за
одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола и расписивање
јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (8.)
Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног информативног предузећа „Бачка
Топола“ у Бачкој Тополи (8.)

364

368
371

РЕГИСТАР ЗА 2013. ГОДИНУ СТРАНА 3. OLDAL

87.

100.

A 2013. ÉVI TÁRGYMUTATÓ

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног информативног
предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи и расписивање јавног конкурса за
именовање директора Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“ у
Бачкој Тополи (8.)
Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2013. годину (11.)

101. Одлука о приступању у ред оснивача Регионалне развојне агенције која ће
приступити акредитацији

386

472

495

Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење (11.)

496

107.

Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Гунарош (11.)

502

110.

Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице
Стара Моравица (11.)

506

103.

169.

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бачка Топола
(14.)

747

170. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Бачка Топола (14.)

748

171. Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Бачка Топола (14.)

749

172. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину (14.)

750

173. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Бачка
Топола (14.)

750

174. Одлука о висини годишњег износа локалних јавних прихода за које се не утврђује
задужење и не доноси решење за 2013. годину (14.)

752

175. Одлука о измени Одлуке о снабдевању топлотном енергијом (14.)

752

176. Одлука о допуни Одлуке о усклађивању Просторног плана Општине Бачка Топола
са Законом о планирању и изградњи (14.)

753

178. Одлука о давању сагласности на отуђење непокретности у власништву Првог
војвођанског индустријског парка Логистичког центра д.о.о. Бачка Топола (14.)

755

180. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Његошево (14.)

758

187. Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 2013. годину (16.)

771

188. Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2014. годину (16.)

795
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189.

Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка
Топола (16.)

835

190.

Одлука о стицању удела без накнаде у Првом војвођанском индустријском парку –
логистички центар, друштва са ограниченом одговорношћу Бачка Топола (16)

836

191. Одлука о стицању удела уз накнаду у Првом војвођанском индустријском парку –
логистички центар, друштва са ограниченом одговорношћу Бачка Топола (16)

837

192. Одлука о давању сагласности на отуђење непокретности у власништву Првог
војвођанског индустријског парка – логистичког центра д.о.о. Бачка Топола (16)

838

193. Одлука о доношењу Локалног акционог плана за запошљавања општине Бачка
Топола за 2014. годину (16)

839

194. Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама (16.)

840

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали
Београд за период од 11.06.2013-10.06.2023. године (6.)

211

106. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Гунарош за
период од 01.01.2014. – 31.12.2023. године (11.)

499

109. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара
Моравица за период од 01.01.2014. – 31.12.2023. године (11.)

503

179. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево
за период од 1.01.2014. до 31.12.2023. г. (14.)

756

45.

РЕШЕЊА
10. Решење о разрешењу члана Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине (2.)

16

11.

Решење о избору члана Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине (2.)

16

23.

Решење о разрешењу чланова Савета за међунационалне односе у
општини Бачка Топола (4.)

35

24.

Решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе у
општини Бачка Топола „Бамби“ Бачка Топола (4.)

35

25.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Моша
Пијаде“ Пачир (4.)

36

26. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Моша
Пијаде“ Пачир (4.)

37

27.

Решење о престанку мандата члановима Надзорних одбора Јавних предузећа у
општини Бачка Топола (4.)

37
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Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали Београд за
период од 11.06.2013. до 10.06.2023. године (6.)

214

48.

Решење о разрешењу председника, чланова и секретара Општинске изборне
комисије у сталном саставу и њихових заменика (6.)

215

49.

Решење о именовању председника, чланова и секретара Општинске изборне
комисије у сталном саставу и њихових заменика (6.)

216

50.

Решење о разрешењу чланова Комисије за спровођење поступка доделе признања
„Про урбе“ (6.)

217

Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе признања
„Про урбе“ (6.)

218

52.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Братство јединство“
Бајша (6.)

218

53.

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Братство јединство“
Бајша (6.)

219

54.

Решење о избору председника и чланова Савета за младе у општини Бачка
Топола (6.)

219

55.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (6.)

220

66.

Решење о разрешењу директора Народне библиотеке Бачка Топола (8.)

352

67.

Решење о именовању директора Народне библиотеке Бачка Топола (8.)

353

68.

Решење о разрешењу директора „Дома културе“ општине Бачка Топола (8.)

353

69.

Решење о именовању директора „Дома културе“ општине Бачка Топола (8.)

354

70.

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комунално-стамбено
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (8.)

355

71.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (8.)

355

72.

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа комунално стамбене
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (8.)

356

73.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа комунално
стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (8.)

356

74.

Решење о образовању Комисије за именовање директора Јавнох предузећа чији
је оснивач општина Бачка Топола (8.)

357

76.

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко
планирање и уређење Бачка Топола (8.)

362

51.
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78.

79.
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Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње
и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (8.)

362

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко
планирање и уређење Бачка Топола (8.)

363

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (8.)

363

81.

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (8.)

367

82.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (8.)

367

85.

Решење о давању сагласности на Статут Јавног информативног предузећа „Бачка
Топола“ Бачка Топола (8.)

385

86.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног
информативног предузећа „Бачка Топола“ у Бачкој Тополи (8.)

385

88.

Решење о престанку мандата члановима Управних одбора (у функцији Надзорних
одбора) Јавних предузећа у општини Бачка Топола (8.)

388

89.

Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске
изборне комисије у сталном саставу (8.)

390

90.

Решење о давању овлашћења за потписивање уговора о приступању члана и
повећању основног капитала новим улогом (8.)

391

91.

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 2013.
годину (8.)

391

92.

Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Бачка Топола (8.)

392

102.

Решење о давању сагласности на Одлуку о промени претежне делатности Јавног
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (11.)

496

104. Решење о давању сагласности на II Измене Годишњег програма пословања Јавног
пердузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за 2013.
године (11.)

498

105. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа „Тржница“ Бачка Топола за 2013. годину (11.)

499
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108. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Гунарош за период
од 01.01.2014. до 31.12.2023. године (11.)

502

111. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара Моравица за период
од 01.јануара 2014. до 31. децембра 2023. године (11.)

507

112.

Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину у општини Бачка Топола
(11.)

508

113. Решење о именовању директора Јавног предузећа комунално стамбене
грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола (11.)

509

114. Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве
и изградњу објеката, заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање
и уређење (11.)

509

115. Решење о именовању директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и
пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола (11.)

510

116. Решење о именовању директора Јавног информативног предузећа „Бачка Топола“
у Бачкој Тополи (11.)

510

117. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка
Топола (11.)

511

118. Решење о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка
Топола (11.)

511

119. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Средњој техничкој школи
„Шинковић Јожеф“Бачка Топола (11.)

512

120. Решење о именовању чланова Школског одбора у Средњој техничког школи
„Шинковић Јожеф“ Бачка Топола (11.)

512

181. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за период од
01.01.2014. до 31.12.2023. године (14.)

759

195. Решење о давању сагласности на План и Програм пословања Јавног предузећа
комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2014.
годину (16.)

843

196. Решење о давању сагласности на III измене Годишњег програма пословања Јавног
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за
2013. годину (16.)

843

197. 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 2014. годину (16.)

844
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198. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за одржавање
пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола за 2014. г. (16.)

845

199. Решење о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног
информативног предузећа „Бачка Топола“ за 2013. годину (16.)

845

200. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног информативног
предузећа „Бачка Топола“ за 2014. годину (16.)

846

201. Решење о именовању директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола
и Мали Иђош (16.)

846

202. Решење Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију
о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општине
Бачка Топола и Мали Иђош (16.)

847

203. Решење о разрешењу члана Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно
предузетништво (16.)

847

204. Решење о избору члана Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно
предузетништво (16.)

848

205. Решење о разрешењу заменика председника Комисије за избор и именовање (16.)

848

206. Решење о избору заменика председника Комисије за избор и именовање (16.)

849

207. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ“
Гунарош (16.)

849

208. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Дожа Ђерђ“
Гунарош (16.)

850

209. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Стари Ковач
Ђула“ Стара Моравица (16.)

850

210. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Стари Ковач
Ђула“ Стара Моравица (16.)

851

211. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (16.)

851

ЗАКЉУЧЦИ
28. Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка
Топола (4.)
37. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине
Бачка Топола
56. Закључак о покретању поступка за измену члана 3. тачке 31. Закона о седиштима и
подручјима судова и јавних тужилаштва (6.)
121. Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка
Топола (11.)

38

164
221
513
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167. Закључак о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Бачка
Топола (14.)
212.

Закључак о пружању подршке иницијативи Еколошког удружења риболоваца „Језеро“
Бачка Топола за решавање статуса акумулационог језера код Бачке Тополе (16.)

745

852

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОДЛУКА
99.

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у Општини Бачка
Топола (10.)

470

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ОДЛУКА
98.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини у Општини Бачка Топола (10.)

456

РЕШЕЊА
16.

Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока
смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти (3.)

17.

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (3.)

21

22

18.

Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (3.)

25

31.

Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2013. годину у општини Бачка
Топола (4.)

123

93.

Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких
субјеката у 2013. години (9.)

395

217. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких
субјеката у 2014. години (16.)

867

ПРАВИЛНИЦИ
19.

Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова
боравка деце у Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (3.)

28

95.

Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова
боравка деце у Предшколској установи „Бамби“ Бачка Топола (9.)

397

221. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета општине Бачка Топола (17.)

878
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРОГРАМИ
30.

34.

35.

Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају
општине Бачка Топола у 2013. години (4.)

122

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка
Топола за 2013. годину (5.)

159

Посебан Програм за унапређење услова живота у општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и
геотермичких ресурса у 2013. години (5.)

161

ОДЛУКЕ
1.

Одлука о постојању конкурентности (1.)

1

РЕШЕЊА
12.

Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни боравак у
Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола (3.)

18

13.

Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних
савета у 2013. години (3.)

14.

Решење о образовању Комисије за доделу средстава у области јавног
информисања (3.)

20

15.

Решење о образовању Општинског савета за управљање миграцијама (3.)

20

36.

Решење о допуни Решења о образовању Општинског савета за управљање
миграцијама (5.)

162

94.

Решење о образовању Савета за здравље у општини Бачка Топола (9.)

396

96.

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

400

122.

Решење о образовању Комисије за процену тржишне вредности непокретности (11.)

513

182.

Решење о постављању Начелника Општинске управе Бачка Топола (14.)

760

183.

Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену тржишне вредности
непокретности (14.)

760

Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП
„Тржница“ Бачка Топола за 2014. годину (16.)

852

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (17.)

872

Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола (17.)

874

213.

219.

220.

18
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АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
РЕШЕЊА
177.

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за
усклађивање Просторног плана Општине Бачка Топола са Законом о планирању и
изградњи (14.)

753

ИЗВЕШТАЈИ
2.

Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Стара Моравица (1.)

1

58.

Извештај о спроведеном референдуму за подручју Месне заједнице Мали Београд (7.)

226

185.

Извештај о спроведеном референдуму на подручју Месне заједнице Стара
Моравица (14.)

764

186.

Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница у општини
Бачка Топола изузев Месне заједнице Стара Моравица и Ново Орахово (15.)

766

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
38.

Извештај о додели мандата новом одборнику Скупштине општине Бачка
Топола (6.)

168.

Извештај о додели мандата новом одборнику Скупштине општине Бачка Топола
(14.)

164

746

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
СТАТУТИ
517
123.

Статут Месне заједнице Бајша (12.)

126.

Статут Месне заједнице Бачка Топола (12.)

533

129.

Статут Месне заједнице Гунарош (12.)

551

132.

Статут Месне заједнице Мали Београд (12.)

566

135.

Статут Месне заједнице Његошево (12.)

581

138.

Статут Месне заједнице Пачир (12.)

595

141.

Статут Месне заједнице Бачки Соколац (13.)

612

144.

Статут Месне заједнице Горња Рогатица (13.)

624

147.

Статут Месне заједнице Карађорђево (13.)

639

150.

Статут Месне заједнице Криваја (13.)

653

153.

Статут Месне заједнице Ново Орахово (13.)

670
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154.

Статут Месне заједнице Панонија (13.)

680

157.

Статут Месне заједнице Победа (13.)

694

160.

Статут Месне заједнице Стара Моравица (13.)

710

162.

Статут Месне заједнице Томиславци (13.)

726

ОДЛУКЕ
57.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали Београд за
период од 11.06.2013.-10.06.2023. године (7.)

224

184.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара Моравица за
период од 01.01.2014. – 31.12.2023. године (14.)

761

214.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Гунарош за период
од 01.01.2014.-31.12.2023. године (16.)

853

215.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за период
од 01.01.2014.-31.12.2023. године (16.)

856

РЕШЕЊА
125.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
532
чланове Савета Месне заједнице Бајша (12.)

128.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
550
чланове Савета Месне заједнице Бачка Топола (12.)

131.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
565
чланове Савета Месне заједнице Гунарош (12.)

134.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
580
чланове Савета Месне заједнице Мали Београд (12.)

137.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
597
чланове Савета Месне заједнице Његошево (12.)

140

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
610
чланове Савета Месне заједнице Пачир (12.)

143.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
623
чланове Савета Месне заједнице Бачки Соколац (13.)

146.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
638
чланове Савета Месне заједнице Горња Рогатица (13.)

149.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
653
чланове Савета Месне заједнице Карађорђево (13.)

152.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
669
чланове Савета Месне заједнице Криваја (13.)
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156.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
694
чланове Савета Месне заједнице Панонија (13.)

159.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
709
чланове Савета Месне заједнице Победа (13.)

164.

Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за
740
чланове Савета Месне заједнице Томиславци (13.)

ПРАВИЛНИЦИ
124.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Бајша (12.)

526

127.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Бачка
Топола (12.)

543

130.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Гунарош (12.)

559

133.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Мали
Београд (12.)

575

136.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Његошево (12.)

589

139.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Пачир (12.)

604

142.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Бачки Соколац (13.)

618

145.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Горња Рогатица (13.)

632

148.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Карађорђево (13.)

151.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Криваја (13.)

663

155.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Панонија (13.)

688

158.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Победа (13.)

703

161.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Стара Моравица (13.)

720

163.

Правилник о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Томиславци (13.)

735

216.

Правилник о спровођењу избора за Савет Месне заједнице Ново Орахово (16.)

858

647
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АКТ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ДОО - СУБОТИЦА
33.

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину за Регионални план управљања отпадом за период од 20132022. године за град Суботицу и општине Бачка Топола, Сента, Кањижа,
Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац (5.)

157

ИСПРАВКЕ
3.

Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама (1.)

165.

Исправка Статута Месне заједнице Његошево и Правилника о спровођењу
избора за чланове Савета Месне заједнице Његошево (13.)

741

166.

Исправке Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице
Мали Београд, Правилника о спровођење избора за чланове Савета Месне
заједнице Пачир и Решења о именовању Председника и чланова Комисије за
спровођење избора за чланове Савета Месе заједнице Пачир, у тексту на
мађарском језику (13.)

741

218.

Исправка Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месних заједница у
општини Бачка Топола изузев Месне заједнице Стара Моравица и Ново Орахово
(16.)

2

869

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».

