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БРОЈ
АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА-

НА

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СТАТУТ ОПШТИНЕ

122. Статут Општине Бачка Топола (15.) 172.

ОДЛУКЕ

1. Одлука  о  допуни  Одлуке  о  оснивању  Јавног  информативног  предузећа  «Бачка 
Топола» у Бачкој Тополи (1.) 1.

2. Одлука о допуни Одлуке о оснивању Регионалне радио станице «Средња Бачка» 
(1.) 1.

4. Oдлука  о прекиду образовно-васпитног рада у Основној  школи «Чаки Лајош» у 
Бачкој Тополи (2.) 4.

10. Одлука  о  заштити  пољопривредног  земљишта  од  пољских  штета  и  забрани 
номадске испаше стоке на територији општине Бачка Топола (4.) 11.

17. Одлука о изменама и допунама Статута општине Бачка Топола (5.) 27.

18.  Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Бачка Топола (5.) 32.

19.  Одлукa о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за 2007. годину (5.) 34.

20.  Одлукa о  неангажовању екстерног  ревизора  за  Завршни рачун  буџета  општине 
Бачка Топола за 2007. годину (5.) 62.

28. Одлука о измени Пословника Скупштине општине Бачка Топола (9.) 79.

36. Одлука о допунском буџету општине Бачка Топола за 2008. годину (10.) 86.

37. Одлука о додели признања «Про урбе» у 2008. години (10.) 104.

38. Одлука  о  одређивању  коефицијената  за  обрачун  и  исплату  плата  изабраних, 
постављених  и  именованих  лица  у  органима  и  организацијама  општине  Бачка 
Топола (10.) 105.

39. Одлука  о  измени  Одлуке  о  утврђивању  висине  накнаде  и  других  трошкова 
одборника Скупштине општине и чланова радних тела Скупштине општине Бачка 
Топола (10.) 106.

40. Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 
путеве  и  изградњу  објеката  заједничке  комуналне  потрошње  и  урбанистичко 
планирање и уређење (10.) 107.

41. Одлука  о  измени  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  за  комунално-стамбено 
грађевинске делатности «Комград» п.о. Бачка Топола (10.) 107.

106. Одлука о прихватању Предлога Статута општине Бачка Топола и упућивању истог 
на јавну расправу (14.) 160.
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107. Одлука о куповини некретнине у приватном власништву – грађевинског земљишта 
у блоку 19. у циљу изградње спортске хале у Бачкој Тополи (14.) 160.

108. Одлука о измени Одлуке о промету робе на пијацама и вашарима (14.) 161.

123. Одлука о допунском буџету Општине Бачка Топола за 2008. годину (15.) 201.

124. Одлука о буџету Општине Бачка Топола за 2009. годину (15.) 220.

125. Одлука о доношењу Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Топола за 
период од 2008-2011. године (15.) 243.

126. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању коефицијената за обрачун и 
исплату  плата  изабраних,  постављених  и  именованих  лица  у  органима  и 
организацијама Општине Бачка Топола (15.) 244.

УТВЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКА

127. Предлог  Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  за  подручје  Месне  заједнице 
Његошево за период од 01.01.2009. – 31.12.2013. године (15.) 245.

РЕШЕЊА

7. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног 
информативног предузећа «Бачка Топола» у Бачкој Тополи (3.) 6.

8. Решење  о  разрешењу  председника,  секретара  и  чланова  Општинске  изборне 
комисије у сталном саставу и њихових заменика (3.) 7.

9. Решење  о  именовању  председника,  чланова  и  секретара  Општинске  изборне 
комисије у сталном саставу и њихових заменика (3.) 8.

11. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма пословања 
ЈП «Комград» Бачка Топола за 2008. г. (4.) 17.

12. Решење 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 2008. 
годину. (4.)

18.

13. Решење о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања Јавног 
предузећа «Тржница» д.о.о. Бачка Топола за 2008. годину (4.) 18.

14. Решење  о  образовању  Комисије  за  давање  мишљења  по  жалби  у  поступку 
разврставања деце ометене у развоју (4.) 19.

15. Решење о престанку дужности грађанског браниоца (омбудсмана) у општини 
Бачка Топола (4.) 20.

29. Решење о избору Председника Скупштине општине Бачка Топола (9.) 79.

30. Решење о избору Заменика председника Скупштине општине Бачка Топола (9.) 80.

31. Решење о постављању секретара Скупштине општине Бачка Топола (9.) 80.
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32. Решење о избору Председника општине Бачка Топола (9.) 81.

33. Решење о избору Заменика председника општине Бачка Топола (9.) 81.

34. Решење о избору чланова Општинског већа (9.) 82.

42. Решење о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног предузећа 
«Тржница» д.о.о.Бачка Топола за 2008. годину (10.) 108.

43. Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије (10.) 108.

44. Решење о избору чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналну делатност 
и заштиту животне средине (10.) 109.

45. Решење о избору чланова Комисије за пољопривреду и задругарство (10.) 109.

46. Решење о избору чланова Комисије за развој привреде, мале привреде и приватно 
предузетништво (10.) 110.

47. Решење о избору чланова Комисије за развој општине (10.) 111.

48. Решење о избору чланова Комисије за избор и именовање (10.) 111.

49. Решење  о  избору  чланова  Комисије  за  статутарна  питања,  организацију  и 
нормативна акта Скупштине (10.) 112.

50. Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе (10.) 113.

51. Решење о избору чланова Комисије за образовање, културу и развој информатике 
(10.) 113.

52. Решење  о  избору  чланова  Комисије  за  здравство,  друштвену  бригу  о  деци, 
социјалну заштиту и заштиту породице (10.) 114.

53. Решење о избору чланова Комисије за омладину и спорт (10.) 115.

54. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа 
комунално стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (10.) 115.

55. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа 
комунално стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (10.) 116.

56. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
комунално стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (10.) 117.

57. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
комунално стамбено грађевинске делатности «Комград» Бачка Топола (10.) 117.

58. Решење  о  разрешењу  Управног  одбора  Јавног  предузећа  за  грађевинско 
земљиште,  путеве  и  изградњу  објеката  заједничке  комуналне  потрошње  и 
урбанистичко планирање и уређење (10.) 118.
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59. Решење  о  именовању  Управног  одбора  Јавног  предузећа  за  грађевинско 
земљиште,  путеве  и  изградњу  објеката  заједничке  комуналне  потрошње  и 
урбанистичко планирање и уређење (10.) 119.

60. Решење  о  разрешењу  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  за  грађевинско 
земљиште,  путеве  и  изградњу  објеката  заједничке  комуналне  потрошње  и 
урбанистичко планирање и уређење (10.) 119.

61. Решење  о  именовању  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  за  грађевинско 
земљиште,  путеве  и  изградњу  објеката  заједничке  комуналне  потрошње  и 
урбанистичко планирање и уређење (10.) 120.

62. Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 
пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка Топола (10.) 121.

63. Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 
пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка Топола (10.) 121.

64. Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 
пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка Топола (10.) 122.

65. Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и 
пружање услуга на њој «Тржница» д.о.о. Бачка Топола (10.) 123.

66. Решење о разрешењу Управног одбора Јавног информативног предузећа «Бачка 
Топола» у Бачкој Тополи (10.) 123.

67. Решење о именовању Управног одбора Јавног информативног предузећа «Бачка 
Топола» у Бачкој Тополи (10.) 124.

68. Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног информативног предузећа «Бачка 
Топола» у Бачкој Тополи (10.) 125.

69. Решење о именовању Надзорног одбора Јавног информативног предузећа «Бачка 
Топола» у Бачкој Тополи (10.) 125.

70. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Управног  одбора  Установе  за 
обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (10.) 126.

71. Решење  о  именовању  председника  и  чланова  Управног  одбора  Установе  за 
обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (10.) 127.

72. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  Установе  за 
обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (10.) 127.

73. Решење  о  именовању  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  Установе  за 
обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (10.) 128.

74. Решење о  разрешењу председника  и  чланова  Управног  одбора  «Дома  културе 
општине Бачка Топола» (10.) 129.

75. Решење о  именовању председника  и  чланова  Управног  одбора  «Дома  културе 
општине Бачка Топола» (10.) 129.
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76. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора «Дома културе 
општине Бачка Топола» (10.) 130.

77. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора «Дома културе 
општине Бачка Топола» (10.) 130.

78. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Управног  одбора  Центра  за 
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (10.) 131.

79. Решење  о  именовању   председника  и  чланова  Управног  одбора  Центра  за 
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (10.) 132.

80. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  Центра  за 
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (10.) 132.

81. Решење  о  именовању  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  Центра  за 
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (10.) 133.

82. Решење о разрешењу Управног одбора Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка 
Топола (10.) 134.

83. Решење о именовању Управног одбора Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка 
Топола (10.) 134.

84. Решење о разрешењу Надзорног одбора Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка 
Топола (10.) 135.

85. Решење о именовању Надзорног одбора Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка 
Топола (10.) 135.

86. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе за  децу 
«Бамби» Бачка Топола (10.) 136.

87. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу 
«Бамби» Бачка Топола (10.) 137.

88. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (10.) 137.

89. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (10.) 138.

90. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој 
пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (10.) 139.

91. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој 
пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (10.) 139.

92. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Управног  одбора  Туристичке 
организације општине Бачка Топола (10.) 140.

93. Решење  о  именовању  председника  и  чланова  Управног  одбора  Туристичке 
организације општине Бачка Топола (10.) 141.
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94. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  Туристичке 
организације општине Бачка Топола (10.) 141.

95. Решење  о  именовању  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  Туристичке 
организације општине Бачка Топола (10.) 142.

96. Решење о образовању Општинског штаба за координацију жетвених радова, као и 
заштиту од пожара у време жетве стрних усева рода 2008. године (10.) 143.

109. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног 
информативног предузећа «Бачка Топола» за 2008. г. (14.) 162.

110. Решење 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 2008. 
годину (14.) 162.

111. Решење о давању сагласности на измене и допуне  Програма пословања Јавног 
предузећа «Тржница» д.о.о. Бачка Топола за 2008. годину (14.) 163.

112. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Основној школи «Чаки Лајош» 
Бачка Топола (14.) 164.

113. Решење о именовању члана Школског одбора у Основној школи «Чаки Лајош» 
Бачка Топола (14.) 164.

114. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе «Дожа Ђерђ» из 
Гунароша (14.) 165.

115. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе «Дожа Ђерђ» из 
Гунароша (14.) 165.

116. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије  и економске школе 
«Доситеј Обрадовић» Бачка Топола (14.) 166.

117. Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије и економске школе 
«Доситеј Обрадовић» Бачка Топола (14.) 166.

128. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о 
увођењу  самодоприноса  за  подручје  Месне  заједнице  Његошево  за  период  од 
01.01.2009. до 31.12.2013. године (15.) 247.

129. Решење о давању сагласности на План и Програм пословања ЈП «Комград» Бачка 
Топола за 2009. (15.) 248.

130. 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 2009. годину 
(15.) 248.

131. Решење  о  давању  сагласности  на  Програм  пословања  Јавног  предузећа 
«Тржница» д.о.о. Бачка Топола за 2009. годину (15.) 249.
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132. Решење  о  давању  сагласности  на  Програм  пословања  Јавног  информативног 
предузећа «Бачка Топола» за 2009. г. (15.) 250.

133. Решење о разрешењу члана Комисије за представке и жалбе (15.) 250.

134. Решење о избору члана Комисије за представке и жалбе (15.) 251.

ЗАКЉУЧЦИ

6. Закључак поводом проглашења једностране независности Аутономне Покрајине 
Косово и Метохија (3.) 6.

118. Закључци  (14.) 167.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

РЕШЕЊА 

3. Решење  о  давању  у  дугорочни  закуп  осталог  неизграђеног  грађевинског 
земљишта  (1.) 2.

5. Решење  о  образовању  Комисије  за  давање  мишљења  на  Годишњи  програм 
заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  за  2008.  годину у 
општини Бачка Топола (2.) 

4.

21. 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 за 2008. годину (5.) 63.

98. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких 
странака за период од 26.06 до 31.12.2008. године (11.) 149.

100. Решење о давању сагласности на цене услуга Јавног информативног предузећа 
«Бачка Топола» у  Бачкој Тополи (12.) 152.
 

102. Решење о избору носиоца пружања услуге «Помоћ у кући, у склопу мреже за 
дневни боравак старих лица у општини Бачка Топола» (13.) 154. 

103. Решење о избору носиоца пружања услуге «Покретање мреже за дневни боравак 
старих лица у Општини Бачка Топола» (13.) 154.

119. Решење о образовању Комисије за израду нацрта Статута општине Бачка Топола 
и именовању њених чланова (14.) 168.

120. Решење о именовању Радне групе за израду локалног Акционог плана за младе и 
о постављању координатора Канцеларије за младе општине Бачка Топола (14.) 168.

135. Решење о измени Решења о именовању Комисије за утврђивање висине дотације 
удружењима грађана на територији општине Бачка Топола (15.) 251.

136. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка вансудског поравнања (15.) 252.
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138. Решење  о  давању сагласности  на  ценовник  пијачних  и  вашарских  услуга  ЈП 
«Тржница» д.о.о. Бачка Топола за 2009. годину (15.) 253.

ЗАКЉУЧЦИ

137. Закључак о покретању јавне набавке (15.) 253.

АКТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДЛУКА

101. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Стара 
Моравица (12.) 153.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РЕШЕЊА

99. Решење о постављању Начелника Општинске управе Бачка Топола (11.) 150.

104. Решење о  давању сагласности на  цене  погребних услуга  ЈП «Комград» Бачка 
Топола (13.) 155.

105. Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП 
«Комград» Бачка Топола (13.) 158.

121. Решење  о  утврђивању  цене  услуга  за  целодневни  и  полудневни  боравак  у 
предшколској установи за децу «Бамби» Бачка Топола (14.) 170.

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

РЕШЕЊА

16. Решење о одређивању бирачких места (4.) 20.

23. Решење о утврђивању  збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
општине Бачка Топола (6.) 67.

ЛИСТЕ КАНДИДАТА

22. Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине у Изборној јединици 6. Бачка Топола (6.) 66.

26. Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине у Изборној јединици 6. Бачка Топола на поновљеном гласању 
25.05.2008. године (7.)

76.

ИЗВЕШТАЈИ

24. Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола 
одржаних 11.05.2008. године (7.) 74.
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25. Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему одржаних 11.05.2008. године (7.) 75.

27. Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању одржаних 
25.05.2008. године  (8.) 77.

35. Извештај  о  спроведеним  изборима  за  одборнике  Скупштине  општине  Бачка 
Топo ла одржаних 11.05.2008. године (9.) 82.

97. Извештај  о  додели  мандата  новим  одборницима  Скупштине  општине  Бачка 
Топола (10.) 144.

ИСПРАВКЕ

139. Исправка Одлуке  о усвајању Плана детаљне регулације  источне обилазнице и 
Тополског индустријског парка у Бачкој Тополи (15.) 254.

140. Исправка текста и наслова у садржају Службеног листа Општине Бачка Топола 
број 14/2008, а у вези акта број 109. у тексту на мађарском језику (15.) 255.

Издавач:  Служба  за  скупштинске  послове  Општинске  управе  Бачка  Топола.  Тел:  715-310. 
Одговорни  уредник:  секретар  Скупштине  општине.  Аконтација  претплате  за  2008. 
годину износи 9.460,00 динара.  Уплатни рачун  број:  840-70640-56 Извршење буџета 
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».


