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Тополи (14) 201 
   

152. Решења о именовању в.д. директора Јавног информативног предузећа «Бачка Топола» у Бачкој 
Тополи (14) 201 
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170. Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора 
Предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола (15) 216 

   
171. Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора 

Предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола (15) 217 

   
172. Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора установе 

за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (15) 218 

   
173. Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора установе 

за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (15) 219 

   
174. Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра 

за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (15) 219 

   
175. Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра 

за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (15) 220 

   
178. Решење о избору члана Општинског већа (16) 242 

   
179. Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора 

Предшколске установе за децу на територији општине Бачка Топола (16) 243 

   
180. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу 

«Бамби» Бачка Топола (16) 244 

   
181. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у основним школама на територији 

општине Бачка Топола (16) 244 

   
182. Решење о именовању чланова Школског одбора у основним школама на територији 

општине Бачка Топола (16) 245 

   
183. Решење о допуни решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње 
и урбанистичко планирање и уређење (16) 

246 

   
184. Решење о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на Одлуку о 

прихватању спајања преузимањем-припајањем АД «ИЦ» Бачка Топола ЈИП-у «Бачка 
Топола» из Бачке Тополе (16) 

246 

   
ЗАКЉУЧЦИ 
 

 
3. Закључак о примени закона и других прописа који регулишу употребу језика и 

писама националних мањина у јавним службама чији је оснивач Скупштине 
општине (1) 4 

   
185.  Закључак о стављању ван снаге Закључка о давању сагласности на уговор о спајању 

преузимањем-припајањем (16) 247 

   
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

   
75. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Стара Моравица (6) 121 
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АКТИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
ОДЛУКЕ  

   
64. Одлука о изради Допуне Плана детаљне регулације ОМВ станице за снабдевање 

горивом и продајним комплексом БТ-01 Бачка Топола (5) 107 
   

ПРАВИЛНИЦИ  
   

44. Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих односно постављених лица у Скупштини 
општине Бачка Топола (4) 58 

   
45. Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим 

примањима изабраних, именованих односно постављених лица у Скупштини 
општине Бачка Топола (4) 58 

   
65. Правилник о дотацији удружењима грађана на територији општине Бачка Топола 

(5) 108 
   

РЕШЕЊА  
   

5. Решење о избору чланова комисије за избор лица којима се додељују стамбене 
јединице (1) 6 

   
6. Решење о образовању и именовању Комисије за стручну оцену понуда јавне 

набавке услуга – превоз ученика за календарску 2004. годину са територије 
општине Бачка Топола  (1) 7 

   
23. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 

странака (2) 30 
   

24. Решење о образовању и именовању Комисије за стручну оцену понуда јавне 
набавке услуга – уништавања комараца, крпеља и дератизације на територији 
општине Бачка Топола (2) 31 

   
40. Решење о изменама  решења о распоређивању средстава  за финансирање 

редовног рада политичких странака (3) 54 
   

41. Решење о именовању Комисије за утврђивање чињеничног стања на терену у 
поступку враћања утрина и пашњака на коришћење селима (3) 55 

   
42. Решење о постављању вршиоца дужности начелника Оделења за  друштвене 

делатности, oпшту управу, опште послове и правну помоћ (3) 55 
   

43. Решење о постављању вршиоца дужности начелника Оделења за финансије (3) 56 
   

46. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника 
о унутрашњој организацији рада Општинске управе и систематизацији радних 
места у Општинској управи Бачка Топола (4) 59 

   
47. Решење о постављању буџетског инспектора – ревизора (4) 60 

   
48. Решење о образовању Савета за запошљавање (4) 60 
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49. Решење о давању сагласности на цене закупа продајних места на пијаци и 
вашару (4) 61 

   
66. Решење о образовању Комисије за јавно надметање давања у закуп 

грађевинског земљишта и именовању њених чланова (5) 111 
   

67. Решење о одређивању службеног стана (5) 112 
   

68. Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за збрињавање 
избеглица, прогнаних лица и интерно расељених лица (5) 113 

   
69. Решење о давању сагласности на цене услуга Јавног информативног предузећа 

«Бачка Топола» у Бачкој Тополи (5) 114 
   

77. Решење о постављању в.д. начелника Оделења за грађевинарство, стамбено-
комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинскко-
правне послове (6) 122 

   
78. Решење о именовању Комисије за координацију рада месних заједница на 

територији општине Бачка Топола (6) 123 
   

79. Решење о именовању Комисије за утврђивање висине дотације удружењима 
грађана на територији општине Бачка Топола (6) 123 

   
81. Решење о допуни Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП 

«Комград» Бачка Топола (6) 124 
   

ЗАКЉУЧЦИ  
   

7. Закључак о покретању јавне набавке (1) 8 
   

25. Закључак о покретању јавне набавке (2) 32 
   

70. Закључак о ослобађању плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
за објекат од посебног интереса за развој општине (5) 115 

   
71. Закључак о стављању ван снаге Закључка о приступању откупу земљишта и 

утврђивању откупне цене у циљу изградње индустријских објеката (5) 115 
   

80. Закључак о давању сагласности на Предлог неопходних радова на 
атмосферској канализацији у насељу Бачка Топола у току 2004. године (6) 124 

   
91. Закључак о покретању иницијативе за прекатегоризацију граничног прелаза 

Бајмок-Бачалмаш (9) 149 
   

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
   

186. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 
странака (16) 248 
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187. Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП 

«Комград» Бачка Топола (16) 249 

   
188. Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП «Комград» Бачка 

Топола (16) 250 

   
189. Закључак о постављању бисте Штрауб Јожефа ради очувања успомене на његову 

личност и дело (16) 253 

   
АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
   

86. Решење о закључењу бирачког списка општине Бачка Топола (8) 143 
   
АКТИ СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
   

72. Решење о разрешењу члана Комисије за стручну оцену понуда јавних набавки 
мале вредности (5) 116 

   
73. Решење о именовању члана Комисије за стручну оцену понуда јавних набавки 

мале вредности (5) 116 
   

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
   

153. Решење о постављању в.д. начелника Оделења за грађевинарство, стамбено-
комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско-
правне послове (14) 

202 

   
АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
ОДЛУКЕ  
   

90. Одлука о расписивању поновних избора за председника Општине Бачка Топола 
на бирачком месту 33. зграда Месне заједнице, ул. Радничка 18. Кавило (9) 149 

   
РЕШЕЊА  
   

76. Решење о одређивању бирачких места на територији општине Бачка Топола (6) 121 
   

85. Решење  о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину 
општине Бачка Топола 19. септембра 2004. године. (7) 129 

   
98. Решење о расписивању другог круга избора за председника општине Бачка 

Топола у Општини Бачка Топола (11) 154 
   

ЛИСТЕ КАНДИДАТА  
   

83. Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине у Изборној јединици 6. Бачка Топола (7) 127 

   
84. Листа кандидата за избор председника Општине Бачка Топола (7) 128 

   
95. Листа кандидата за избор председника општине Бачка Топола у другом кругу 

гласања 3.10.2004. године (10) 152 
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96. Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине у Изборној јединици 6. Бачка Топола на поновљеном гласању 
3.10.2004. године (10) 152. 

 
ИЗВЕШТАЈИ 

 

   
87. Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола 

одржаних 19.09.2004. године (9) 146 
   

88. Извештај о резултатима избора за председника Општине Бачка Топола одржаних 
19.09.2004. године (9) 147 

   
89. Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 

Војводине по већинском изборном систему одржаних 19.09.2004. године (9) 148 
   

97. Извештај о резултатима избора за председника општине Бачка Топола одржаних 
19.09.2004. године и поновљених избора одржаних 26.09.2004. године на 
бирачком месту 33. Кавило (11) 154 

   
99. Извештај о резултатима избора за председника општине Бачка Топола у другом 

кругу гласања одржаних 03.10.2004. (12) 156 
   

100. Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању одржаних 
03.10.2004. године (12) 157 

   
111. Извештај о резултатима избора за председника општине Бачка Топола одржаних 

19.09.2004. и 03.10.2004. године (13) 165 
   

112. Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему одржаних 19.09.2004. и 3.10.2004. 
године (13) 167 

   
113. Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка 

Топола одржаних 19.09.2004. године (13) 169 
   
АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

   
74. Одлуку о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки 

Соколац за период 2003-2007 године (5) 117 
   

ИСПРАВКЕ  
   

50. Исправка Садржаја «Службеног листа општине Бачка Топола» број 3/2004 (4) 62 
   

82. Исправка Правилника о дотацији удружењима грађана на територији општине 
Бачка Топола (6) 125 

   
92. Исправка Листе кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине у Изборној јединици 6. Бачка Топола (9) 150 
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93. Исправка Решења о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника у 

Скупштину општине Бачка Топола 19. септембра 2004. године (9)  
  150 

94. Исправка Решења о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника у 
Скупштину општине Бачка Топола 19. септембра 2004. године (у тексту на 
мађарском језику) (9) 150 
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