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62.
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС
РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и
члана 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, број
7.1/2017) на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка
Топола, број 198-1/2021 од дана 09.04.2021. године, Општинско веће општине Бачка Топола је дана
16. априла 2021. године донело:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
РАДИ ИЗГРАДЊЕ

1.

Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште у јавној својини, у 1/1 дела, Општине
Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 30, уписано код Републичког геодетског завода Службе за
катастар непокретности Бачка Топола у лист непокретности број 6569 КО Бачка Топола - град
парцела број 6123/14, Новосадска, њива 2. (друге) класе, земљиште у грађевинском
подручју, у површини од 01ha- 33 a - 86 m2.
Услови и правила грађења за предметну парцелу дефинисани су Планом детаљне регулације
источне обилазнице и Тополског индустријског парка у Бачкој Тополи („Сл. лист Бачка
Топола“, бр. 5/2006).
Парцела је оивичена са северне стране кат. парц. 6123/13, са западне стране кат. парц. 6118/6, са
јужне стране кат. парц. 6105/4 (јавна површина), са источне стране кат. парц. 6131/2 (јавна
површина).
Према постојећем стању предметну локацију чини неизграђено грађевинско земљиште.

2.

Намена катастарске парцеле
Као предвиђене намене индустријске зоне првенствено се мисли на:
- производне делатности разних облика и врста у оквирима тзв. лаке индустрије,
- објекти-простори за складиштење робе и велепродају робе изузев расутих, запаљивих и
експлозивних материјала и секундарних сировина,
- логистички центри за услужно складиштење и велепродају,
- саобраћајно-транспортна делатност у смислу терминала за теретна возила са пратећим
садржајима - део блока 56. (простор због постојећих високонапонских далеководова није
погодан за изградњу објеката),
-бензинска станица за продају горива и гаса за моторна возила,
- прерада, паковање и складиштење полуготових и готових прехрамбених производа; прерада и
паковање воћа и поврћа, меснатих производа (без кланица); складиштење (складишта,
хладњаче) и велепродаја истих дозвољава се искључиво у блоку 64., због највеће удаљености од
постојећих индустријских загађивача.

3.

Подаци о уређености - степену комуналне опремљености
Парцела је неизграђена, комунално неопремљена, са могућношћу прикључења на јавну
инфраструктуру.
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Услови за изградњу
Извод из планског документа:
4.1.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ
ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ
Код лоцирања планираних објеката потребно је придржавати се следећих услова:
- предња грађевинска линија (са улазне стране у комплекс) да буде минимално на 20м од
регулационе линије;
- бочне и задња грађевинске линије да буду минимално на 10м од граница грађевинске парцеле.
4.1.3. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ И СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂ.
ПАРЦЕЛЕ
По Одлуци о привременим правилима грађења („Сл.лист општине Бачка Топола“, бр.10/2003) за
индустријске зоне су одређене највећи дозвољени индекси изграђености и искоришћености
грађевинске парцеле и то:
- степен или индекс заузетости (искоришћености) 60% ,
- индекс изграђености 2,1.
4.1.4. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА
Највећа дозвољена спратност и висина објеката за индустријску зону није дефинисана ни у
Генералном плану Бачке Тополе нити у Привременим правилима грађења општине. Из тих
разлога узети су подаци из Привремених правила грађења која се односе на вишепородичне
стамбене објекте. Према томе:
-највећа дозвољена спратност објеката је П+3+Пк одн. П+4,
-највећа дозвољена висина објеката је 22,00м.
4.1.5. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ
Уз главни објекат могу се градити и други објекти супраструктуре као што су гараже, магацини,
котларнице, складишта и др., за потребе разне инфраструктуре (шахтови, таложници,
подстанице за гасовод и др.), објекти саобраћајне инфраструктуре (паркинзи, настрешнице за
паркинге, бицикле, пешачке стазе и др.).
Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном оградом или зиданом оградом, а све у
зависности од намене комплекса.
Услови за све објекте треба да буду у складу са Генералним планом одн. са Законом о
планирању и изградњи.
Услови за изградњу свих објеката треба да буду одређени Изводом из плана одн.
Урбанистичким пројектом по потреби.
4.1.6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА
Сваки будући инвеститор треба да обезбеди довољан број паркинг простора за све врсте возила,
било да се ради о возилима који се користе за потребе производње било да то користе запослени
за долазак-одлазак на радно место.
То треба узети у обзир приликом формирања и димензионирања будуће парцеле, потребне
површине за паркирање и гаражирање свих врста возила, као и потребне остале саобраћајне и
манипулативне површине.
4.1.7. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА
На основу услова о одређивању локације објеката у односу на регулационе линије одн. границе
грађевинске парцеле обезбеђена је потребна минимална међусобна удаљеност суседних
објеката.
Минимална удаљеност између суседних објеката треба да је ½ висина вишег објекта.
Стопе темеља објеката не могу прелазити границе сопствене парцеле.
Одводњавање атмосферских вода са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према
другој парцели.
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4.1.8. УСЛОВИ ОБЛИКОВАЊА ОБЈЕКАТА
Спољни изглед објеката, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи се утврђују
идејним архитектонским пројектом.
Код изградње објеката користити савремене материјале.
Код избора конструктивних система тежити савременим решењима.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима, бојама и др. елементима тежити
успостављању јединствене естетске одн. визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Обавезна је израда косог крова. Нагиб кровова одређује врста кровног покривача.
Испади-конзоле на објекту се могу формирати на висини већој од 3,00 м, и не могу прелазити
грађевинску линију објекта више од 1,60м.
5.

Рок привођења земљишта намени и рок изградње објекта не може бити дужи од три (3)
године, а за помоћне објекте је 1 (једна) година.

6.

Почетна цена за отуђење грађевинске парцеле у поступку прикупљања понуда износи
5.502.402,36 динара.
Учесници у поступку прикупљања понуда су у обавези да уплате депозит за учешће у поступку
прикупљања понуда, који износи 10% од почетне цене земљишта, на депозитни рачун Општине
Бачка Топола бр. 840-311804-87, модел 97, позив на број 62-206, који се води код РС
Министарство финансија Управа за трезор Филијала Суботица.

7.

Најповољнијем понуђачу уплаћени гарантни износ урачунава се у цену земљишта и одузима се
од вредности постигнуте у поступку јавног отварања понуда, док се осталим понуђачима који
нису остварили право на откуп земљишта, уплаћени гарантни износ враћа у року од 5 (пет) дана
од дана одржавања јавног отварања понуда.

8.

Право учешћа у поступку отуђења грађевинског земљишта имају сва заинтересована правна и
физичка лица која уплате депозит и поднесу уредну и благовремену писану понуду.

9.

Рок за достављање понуда је до 17-ог маја 2021. године до 12,00 часова.
Понуде се предају Комисији за грађевинско земљиште на писарници ЈП за грађевинско
земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, ул.Маршала Тита бр.70.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Јавног предузећа до
наведеног рока. Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене
све исправе како је предвиђено јавним огласом. Неблаговремене и непотпуне понуде се неће
разматрати.

10. Понуде у поступку прикупљања понуда се достављају у затвореној коверти са назнаком:
на предњој страни:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ“
Број катастарске парцеле ____
на задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача
11. Понуда мора да садржи:
- За правна лица: назив и седиште, матични број и број решења о регистрацији код АПР-а,
порески идентификациони број и иста се оверава потписом и печатом овлашћеног лица;
- За физичка лица: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, а ако је то лице
предузетник и податке о упису у регистар АПР-а и порески идентификациони број;
Уз понуду учесник је дужан приложити:
- фотокопију акта о регистрацији;
- доказ о уплати депозита;
- изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа;
- учесници који имају седиште на територији општине Бачка Тополе и доказ да су измирене
пореске обавезе на име локалних јавних прихода, који издаје Одељење за утврђивање и
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наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола.
Понуда треба да садржи све податке о катастарској парцели за коју се подноси као и износ
понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом.
Јавном отварању понуда морају присуствовати подносиоци понуда, односно законски
заступници или овлашћени представници истих, јер уколико подносилац благовремене и
потпуне понуде не приступи отварању понуда сматраће се да је одустао од своје понуде.
Уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, грађевинско земљиште у јавној својини
се може отуђити, под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене и прихватио
све друге услове наведене у огласу.
12. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 17.05. 2021. године (понедељак), у просторијама
Мале већнице Скупштине општине Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 30, у Бачкој Тополи, са
почетком у 15,00 часова у присуству Комисије и заинтересованих понуђача.
Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем понуда спроводи
Комисија за грађевинско земљиште именована решењем Председника општине Бачка Топола бр.
02-190/2017-V од 08.11.2017. године, која о свом раду води записник, који се присутним понуђачима
доставља одмах по окончању поступка, а исти се са одговарајућим предлогом доставља и
надлежном одељењу за имовинско-правне послове Општинске управе општине Бачка Топола у року
од 8 (осам) дана од дана одржане седнице.
Уколико се у поступку јавног отварања понуда утврди да две или више понуда садрже исте
понуђене износе, понуђачи ће бити усмено позвани да је потребно да у року од 3 (три) дана доставе
нову писмену понуду, са увећаним износом цене у односу на претходну понуду.
Отварање новопристиглих понуда одржаће се у року од 3 (три) дана од дана истека рока из става 2.
ове тачке, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.
Уколико позвани понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи
доставили нову понуду са истом ценом, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача
изврши по слободном уверењу.
13. По окончању поступка јавног отварања понуда Општинско веће општине Бачка Топола доноси
Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем тексту: Решење). Решење се
доставља свим понуђачима.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је дужано да у року од 30 (тридесет) дана од дана
достављања Решења, и уплате целокупне цене закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у
јавној својини (у даљем тексту: Уговор), којим ће регулисати међусобне односе, у складу са
законским прописима и Одлуком о грађевинском земљишту.
Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања поступка
прикупљања понуда, односно не закључи Уговор, губи право на повраћај депозита.
Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама
закона, односно Одлуке о грађевинском земљишту, те да му је на тај начин повређено право, може
поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора о отуђењу у року од осам дана од сазнања за
закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.
14. Понуђач чија се понуда прихвати (купац) дужан је да исплати понуђену (утврђену) цену
грађевинског земљишта у року 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског
земљишта
15. Трошкове пореза и овере Уговора, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове
проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси најповољнији
понуђач које закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини.
16. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“ и на званичном сајту општине Општине
Бачка Топола www.btopola.org.rs.
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17. Све информације у вези са огласом се могу добити у ЈП за грађевинско земљиште, урбанистичко
планирање и уређење Бачка Топола Маршала Тита 70., сваког радног дана од 10,00-13,00 часова, на
телефон 024/715-177.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-23/2021-V
Дана: 16.04.2021.
Бачка Топола

Председник општине
Бачка Топола
Адриан Сатмари, с.р.

63.
На основу члана 60. ст. 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени
гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. Закон, 83/2018, 31/2019 и 09/2020), члана 8. став 2.
Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 6/2021) и члана 68. став 1. тачка 2) Статута општине Бачка Топола
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019), Општинско веће, на седници одржаној дана
16. априла 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим решењем одређују се аутобуска стајалишта у интегрисаном јавном градскомприградском превозу путника на територији општине Бачка Топола.
Члан 2.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза или прописно обележена површина
на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавања путника и утовара и
истовара пртљага.
Члан 3.
Линије у јавном интегрисаном градском-приградском превоза путника, посматрано у
одласку из Бачке Тополе су:
1) Линија број 1 (Бачка Топола – Томиславци – Стара Моравица – Пачир),
2) Линија број 1А (Бачка Топола – Криваја – Горња Рогатица),
3) Линија број 2 (Бачка Топола – Бајша – Средњи Салаш),
4) Линија број 3, (Бачка Топола – Зoбнатица – Мали Београд - Карађорђево)
5) Линија број 4 (Бачка Топола – Ново Орахово),
6) Линија број 4А (Бачка Топола – Мићуново),
7) Линија број 5 (Бачка Топола – Гунарош - Кавило).
II ГРАДСКО-ПРИГРАДСКА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
Члан 4.
На линији број 1 (Бачка Топола – Томиславци - Стара Моравица –Пачир), одређују се
следећа аутобуска стајалишта која се користе и у одласку и (или) у повратку:
1) Нушићева улица,
2) Дом здравља I,
3) Фудбалска академија,
4) Лепа улица,
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5) Војвођанска банка,
7) Гостовић кафана,
8) Томиславци раскрсница,
9) Томиславци,
10) Бачки Соколац код цркве,
11) Бачки Соколац раскрсница,
12) Управа Соколац,
13) Кафана „Шаргачико“ Стара Моравица,
14) МЗ Стара Моравица,
15) Сила“ Стара Моравица,
16) Пруга Пачир,
17) Пачир центар,
18) Пачир „Звезда“.
На линији број 1А (Бачка Топола – Криваја – Горња Рогатица), одређују се следећа
аутобуска стајалишта која се користе и у одласку и у повратку:
1) Нушићева улица,
2) Војвођанска банка,
3) Гостовић кафана,
4) Томиславци раскрсница,
5) Бачки Соколац код цркве,
6) Бачки Соколац код Новог насеља,
7) Криваја Хотел,
8) Криваја економија „Победа“,
9) Горња Рогатица Гробље,
10) Горња Рогатица Центар,
11) Горња Рогатица Пруга,
12) Горња Рогатица економија „Граничар“.
На линији број 2 (Бачка Топола – Бајша –Средњи Салаш), одређују се следећа
аутобуска стајалишта која се користе и у одласку и у повратку:
1) Нушићева улица,
2) Војвођанска банка,
3) Школска економија код касарне,
4) Бајша „Задруга“,
5) Бајша центар,
6) Панонија центар,
7) Дубока,
8) Средњи Салаш.
На линији број 3 (Бачка Топола – Зобнатица – Мали Београд –Карађорђево), одређују
се следећа аутобуска стајалишта која се користе и у одласку и у повратку:
1) Нушићева улица,
2) Дом здравља I,
3) Гаража „Тополатранс“,
4) Зобнатица,
5) Мали Београд,
6) Ветеринарска станица,
7) Карађорђево центар,
8) Карађорђево школа.
На линији број 4 (Бачка Топола – Ново Орахово), одређују се следећа аутобуска
стајалишта која се користе и у одласку и у повратку:
1) Нушићева улица,
2) Дом здравља II,
3) Војвођанска банка,
4) Основна Школа „Чаки Лајош“,
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5) Православна црква,
6) Железничка станица,
7) Улица Васе Пелагића кб. 32,
8) Услуга Д.О.О,
9) Обилазница- Едварда Кардеља,
10) „Фекете“ школа,
11) Салаш,
12) Чарда (Петефи Шандора),
13) Основна Школа,
14) Ново Орахово центар,
15) Ново Орахово Дом здравља,
16) Ново Орахово код бунара,
17) Ново Орахово Бели крст.
На линији број 4А (Бачка Топола – Мићуново), одређују се следећа аутобуска стајалишта
која се користе и у одласку и у повратку:
1) АИК „Бачка Топола“,
2) Индустрија меса Бачка Топола,
3) Топико,
4) Војвођанска банка,
5) Нушићева улица,
6) Основна Школа „Чаки Лајош“,
7) Железничка станица,
8) Улица Васе Пелагића кб. 32,
9) Услуга Д.О.О,
10) Обилазница Едварда Кардеља,
11) Угао Бачкопаланачке,
12) Мићуново центар.
На линији број 5 (Бачка Топола-Гунарош-Кавило), одређују се следећа аутобуска
стајалишта која се користе и у одласку и у повратку:
1) Нушићева улица,
2) Дом здравља II,
3) Војвођанска банка,
4) Основна Школа „Чаки Лајош“,
5) Православна црква,
6) Улица Васе Пелагића кб. 32,
7) Услуга Д.О.О,
8) Обилазница Едварда Кардеља,
9) Обилазница КИТЕ Д.О.О,
10) ГИК 1. Мај,
11) Надвожњак на ауто-путу,
12) Салаш „Дудаш“,
13) Његошево центар,
14) Мала Пруга,
15) Багремово,
16) Копоја,
17) Гунарош школа,
18) Гунарош центар,
19) Победа,
20) Светићево,
21) Кавило.
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III МЕЂУМЕСНА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
Члан 5.
На територији општине Бачка Топола одређују се следећа аутобуска стајалишта која се могу
користити у међумесном превозу путника:
1) Аутобуска станица Бачка Топола
2) Дом здравља I,
3) Гаража „Тополатранс“,
4) Зобнатица,
5) Мали Београд,
6) Гостовић кафана,
7) Томиславци раскрсница,
8) Бачки Соколац раскрсница,
9) Криваја економија „Победа“,
10) Горња Рогатица центар,
11) Кафана „Шаргачико“ Стара Моравица,
12) МЗ Стара Моравица,
13) „Сила“ Стара Моравица,
14) Пруга Пачир
15) Пачир центар,
16) Пачир „Звезда“,
17) Православна црква Бачка Топола,
18) Железничка станица Бачка Топола,
19) Ново Орахово центар,
20) ГИК 1.мај,
21) Његошево центар,
22) Мала Пруга,
23) Багремово,
24) Бајша центар,
25) Панонија,
26) Дубока,
27) Индустрија меса Бачка Топола.
Члан 6.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Бачка Топола".
ОПШТИНA БАЧКА ТОПОЛА
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Број: 344-8/2021-V
Дана: 16.04.2021. године
Бачка Топола

Председник
општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.
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64.
На основу члана 160. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. Гласник РС“,
бр. 101/2015 и 95/2018 – др.закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Бачка
Топола („Сл. лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Бачка
Топола за 2021. годину („Сл. лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020, 6/2021), Општинско веће на
седници одржаној дана 29. марта 2021. године донело је
ПОСЕБАН ПРОГРАМ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА ИЗ СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених
од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2021. години.
Члан 2.
За реализацију Посебног програма планирана су средства Одлуком о буџету општине Бачка
Топола за 2021. годину, на конту 741510-Накнада за коришћење природних добара у укупном
износу од 100.000,00 динара,
Члан 3.
Средства за реализацију Посебног програма у планираном износу од 100.000,00 динара
планирана су у Посебном делу Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину у оквиру
Раздела 5-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, Програм 7-Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0701—0002-Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, економска класификација 425, извор
финансирања 01 и користиће се за покриће дела трошкова одржавања банкина општинских и
некатегорисаних путева - крпљење ударних рупа (позиција 102.), конкретно у улицама Широка,
7.Јула и Ударничка у Бачкој Тополи, .
Члан 4.
Посебан програм се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ након добијања
сагласности од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 31-2/2021-III
Дана: 29.03.2021. године
Бачка Топола

Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4337 Ф: +381 21 456 653
psegs@vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 143-310-209/2021-03

ДАТУМ: 09.04.2021. године

На основу 24. и члана 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), и члана 160. став
5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015,
95/2018-др.закон) поступајући по захтеву Општинске управе Одељења за финансије Општине Бачка
Топола број: 31-2/2021-III-1 од 30.03.2021. године, за давање сагласности на Посебан програм за
унапређење услова живота у општини Бачка Топола из средстава остварених од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2021. години, број 31-2/2021-III од
29.03.2021. године, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај даје
САГЛАСНОСТ
На Посебан програм за унапређење услова живота у Општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса у 2021. години број: 31-2/2021-III од 29.03.2021. године, који је донело Општинско веће
Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29.03.2021. године.
Образложење
Општинско веће Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29.03.2021. године,
донело је Посебан програм за унапређење услова живота у Општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса у 2021. години број: 31-2/2021-III од 29.03.2021. године.
Одељење за финансије Општинске управе Бачка Топола упутило је захтев за прибављање
сагласности на Посебан програм за унапређење услова живота у Општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у
2021. години, број: 31-2/2021-III од 29.03.2021. године, за давање сагласности на наведени Програм,
који је заведен у Писарници покрајинског органа управе Нови Сад под бројем 143-310-209/2021-03
од 05.04.2021. године.
Средства по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у
износу од 100.000,00 динара, употребиће се за покриће дела трошкова одржавања банкина
општинских и некатегорисаних путева – крпљење ударних рупа, конкретно у улицама Широка, 7.
јула и Ударничка у Бачкој Тополи.
Поступајући по наведеном захтеву, у Сектору за инвестиције и енергетику Покрајинског
секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај извршен је увид у приложени Посебан
програм и утврђено је, да је исти донет у складу са одредбом члана 160. став 5. Закона о рударству
и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015).
Одредбом члана 160. став 5 истог Закона прописано је да средства остварена од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне
самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма
мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота
локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу
побољшавања услова живота, на који сагласност даје Министарство, односно надлежни орган
аутономне покрајине.
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Сходно наведеном, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај даје
сагласност на Посебан програм за унапређење услова живота у Општини Бачка Топола из
средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса у 2021. години број: 31-2/2021-III-1 од 29.03.2021. године, који је донело Општинско веће
Општине Бачка Топола, дана 29.03.2021. године.
Доставити:
-

Општина Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита 38.
Сектору за инвестиције и енергетику
Архиви

М.П.

Покрајински секретар
Огњен Бјелић с.р.

65.
На основу члана 178. Пословника Скупштине општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“ број 7/2019) Одбор за административно мандатна питања, на седници
одржаној дана 15. априла 2021. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОДБОРНИЧКОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
1. Овим закључком прописује се садржина, облик и начин издавања одборничке
легитимације и вођења евиденције издатих одборничких легитимација.
2. Облик одборничке легитимације се утврђује као пластифицирана картица димензије
90x70 милиметара са текстом на језику и писму који је у службеној употреби на
територији општине Бачка Топола а који одборник изабере, у складу са чланом 6.
Статута општине Бачка Топола (” Службени лист општине Бачка Топола” број 5/2019)
3. Одборничка легитимација има следећи садржај:
На предњој страни са леве стране се налази фотографија одборника димензије 40 x
30 милиметара, испод слике је име и презиме одборника, са десне стране је текст:
“Република Србија; Аутономна Покрајина Војводина; Општина Бачка Топола;
Скупштина општине Бачка Топола” исписан у четири реда један испод другог.
Испод тога је исписано великим словима ”ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. У
доњем делу са десне стране је број одборничке легитимације и текст ”важи до”: са
датумом важења легитимације.
На средини предње стране и на средини полеђине одштампан је грб Општине Бачка
Топола.
- На полеђини одборничке легитимације исписано је ”ИМУНИТЕТ ОДБОРНИКА” а
испод текст: “ Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен
или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и
радних тела у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Бачка
Топола и Пословником Скупштине општине Бачка Топола”. На доњем делу је текст
” Председник Скупштине општине Бачка Топола”, са његовим потписом.
4. Одборничка легитимација је беле боје а текст на њој је црне боје.
-

5. Одборничка легитимација има број, који почиње од броја 1 и одређује се према списку
одборника.
6. Одборничка легитимација служи за евентуални приказ надлежним државним органима.
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7. Ако одборник изгуби одборничку легитимацију или на други начин остане без ње, има
право да на сопствени захтев добије нову одборничку легитимацију. Нова одборничка
легитимација се издаје под истим бројем као и ранија.
8. Евиденцију о издатим одборничким легитимацијама води Одељење за послове органа
општине и заједничке послове Општинске управе општине Бачка Топола.
9. Одборничка легитимација престаје да важи у случају престанка мандата одборника
Скупштине општине Бачка Топола.
10. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО
МАНДАТНА ПИТАЊА
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 031-3/2021-V
Дана: 15.04.2021.
Бачка Топола

Председник
Одбора за административно
мандатна питања
Векоњ Карољ, с.р.

66.
На основу члана 74. и 76. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007 и 83/2014-др.закон 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 14. тачка 1. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка Топола» број
5/2009, 5/2011, 9/2012 и 6/2013, 18/2015 и 20/2017), Савет месне заједнице Његошево, на седници
одржаној дана 30.3.2021. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЊЕГОШЕВО
Члан 1
У Статуту месне заједнице Његошево (Службени лист општине Бачка Топола бр. 12/2013)
члан 42. став 3 брише се.
Члан 2
Ова Одлука ће се објавити у Службеном листу општине Бачка Топола и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бачка Топола.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ
Владо Огризовић, с.р.
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЊЕГОШЕВО
БРОЈ: 59/2021. г.
ДАНА 30.3.2021. године
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67.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 13. Одлуке о буџету општине Бачка Топола
за 2021. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 33/2020 и 6/2021), Начелник
Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграцију
Републике Србије, број: 553-647/2-2020 од 25.03.2021. године отвара (повећава) се апропријација
у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, Програм 15ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност:0602-0001–
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор финансирања
07, економска класификација 472, (позиција 205.-Накнаде за становање и живот породичних
домаћинстава избеглица) са планираним износом од 44.107,00 динара (бруто износ је 444.107,00
динара).
II
Сходно члану 5. став 8 Закона о буџетском систему, износ текућих наменских трансфера,
у ужем смислу, од РС (конто:733154) увећава се за износ од 44.107.00 динара, те уместо 0,00
динара, износи 44.107,00 динара, са извором финансирања 07.
III
Дозначена средства из тачке I овог Решења, употребиће се за финансирање дела трошкова
сахране покојнице, сходно Решењу Комесаријата, у висини дозначених средстава.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-3/2021-III-5
Дана: 12.04.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације
дана 12 .04.2021. године.
Председник општине
Сатмари Адриан, с.р.
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68.
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3182019, 72/2019 и 149/2020) и члана 26. став 3. Одлуке о
буџету општине Бачка Топола за 2021. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр.
33/2020 и 6/2021), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 20.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину у Разделу 5.ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.5.-Месне заједнице, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска активност: 0602-0002, функционална класификација 160, извор
финансирања 01:
- на економској класификацији 414 укупан планирани износ од 170.000,00 динара увећава
се за за износ од 11.700,00 динара, те износи 181.700,00 динара (у Образложењу Одлуке: позиција
453 – Социјална давања запосленима);
- на економској класификацији 426 укупан планирани износ од 7.265.443,00 динара умањује
се за износ од 11.700,00 динара, те износи 7.253.743,00 динара ( у Образложењу Одлуке: позиција
456 – Материјал – износ од 3.000.000,00 динара умањује се за 11.700,00 динара, те износи
2.988.300,00 динара).
II
Неопходност промене апропријација из тачке I овог Решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима на економској класификацији 414 за отпремнине (у МЗ Пачир).
III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије.
IV
Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица
и објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:400-20/2021-III-1
Дана:30.03.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације
дана 30.03.2021. године.
Председник
општине Бачка Топола
Сатмари Адриан, с.р.
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69.
На основу члана 61. став 8. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 23. Одлуке о буџету
општине Бачка Топола за 2021. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 33/2020 и
6/2021 ), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
У ОКВИРУ ДРУГИХ ИЗВОРА СРЕДСТАВА
I
На основу Захтева Библиотеке „Ержебет Јухас“ из Бачке Тополе од 12.04.2021. године,
Уговора, закљученог између Националног савета мађарске националне мањине и Библиотеке
„Ержебет Јухас“ из Бачке Тополе, број: 34/2021 од 25.03.2021. године, отвара се апропријација у
Разделу 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.4.-УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И РЕЛИГИЈА,
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање
локалних установа културе, функција 820, извор финансирања 04, економска класификација 512,, у
колони 9 „СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА“, на позицији: Машине и
опрема, са планираним износом од 840.000,00 динара (укупна средства на позицији 282. у колони
10. износе: 1.290.000,00 динара).
Средства су намењена за набавку намештаја у циљу реновирања ентеријера огранка
библиотеке у Старој Моравици.
II
Сходно члану 5. Став 7. Закона о буџетском систему, износ приходи из других извора
индиректних корисника буџетских средстава увећавају се за износ од 840.000,00 динара, те износе
340.304.000,00 динара.
III
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за
друштвене делатности.
IV
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-21/2021-III-1
Дана: 13.04.2021.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер, с.р.

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације у
оквиру других извора средстава дана 13.04.2021. године.
Председник Општине
Сатмари Адриан, с.р.
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Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2021. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

