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2. 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 

бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и 

поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. 

гласник РС“ бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и 

члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине БАЧКА ТОПОЛА» 

број 14/2018), Председник општине БАЧКА ТОПОЛА је дана 20.01.2022. године, донео 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

и расписује 

 

О Г Л А С 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

- Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини по условима првог круга у општини БАЧКА ТОПОЛА у следећим 

катастарским општинама: 

 

КО Број јединице 

јавног 

надметања 

Површина (ха) Почетна цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин) 50% 

Период 

закупа 

Степен 

заштите 

Бачка 

Топола 

1 0,4613 24.094,06 5.557,29 15  

Бачка 

Топола 

2 0,6739 24.795,93 8.354,99 15  

Бачка 

Топола 

5 4,8000 27.068,92 64.965,41 15  

Бачка 

Топола 

17 1,8727 29.532,70 27.652,94 15  

Бачка 

Топола 

21 0,2339 24.094,06 2.817,80 15  

Бачка 

Топола 

22 0,4548 24.094,04 5.478,99 15  

Бачка 

Топола 

23 1,2912 24.094,05 15.555,12 15  

Бачка 

Топола 

24 0,2535 24.094,04 3.053,92 15  

Гунарош 26 1,6594 24.094,05 19.990,83 15  

Гунарош 30 0,6496 27.068,92 8.791,99 15  

Гунарош 35 0,1582 27.068,90 2.141,15 15  
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Гунарош 42 1,1200 27.068,92 15.158,60 15  

Гунарош 50 0,7400 24.858,68 9.197,71 15  

Гунарош 62 0,1934 5.949,74 575,34 15  

Гунарош 63 0,7655 29.746,28 11.385,39 15  

Гунарош 64 0,1739 24.094,08 2.094,98 15  

Гунарош 65 0,8958 24.094,05 10.791,72 15  

Гунарош 66 0,8133 5.949,74 2.419,46 15  

Гунарош 67 0,2766 5.949,75 822,85 15  

Гунарош 68 0,2124 24.094,07 2.558,79 15  

Гунарош 69 0,0181 27.069,06 244,97 15  

Гунарош 70 0,0947 28.001,90 1.325,89 15  

Гунарош 71 0,1243 27.068,95 1.682,33 15  

Гунарош 72 0,0909 27.068,87 1.230,28 15  

Гунарош 73 0,0201 25.263,18 253,90 15  

Гунарош 74 3,0293 26.163,66 39.628,78 15  

Бачка 

Топола- 

град 

82 3,7003 22.611,57 41.834,80 15  

Бачка 

Топола- 

град 

84 5,4868 21.883,47 60.035,11 15  

Ново 

Орахово 

85 0,5110 2.409,28 615,57 15  

Ново 

Орахово 

89 0,3866 26.224,00 5.069,10 15  

Ново 

Орахово 

91 2,2000 25.336,45 27.870,09 15  

Ново 

Орахово 

92 2,1408 25.336,28 27.119,95 15  

Ново 

Орахово 

93 0,4869 25.398,56 6.183,28 15  

Ново 

Орахово 

94 2,8000 29.495,48 41.293,67 15  

Ново 

Орахово 

107 14,2212 27.068,92 192.476,26 15  

Ново 

Орахово 

115 1,2754 27.068,92 17.261,85 15  

Ново 

Орахово 

116 0,1599 14.873,17 1.189,11 15  

Ново 

Орахово 

117 0,0824 23.307,77 960,28 15  

Ново 

Орахово 

118 0,0480 29.746,25 713,91 15  

Ново 

Орахово 

119 0,0357 26.368,91 470,69 15  

Ново 

Орахово 

120 0,0394 26.585,79 523,74 15  
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Ново 

Орахово 

121 0,0885 27.068,93 1.197,80 15  

Ново 

Орахово 

122 0,1101 27.068,94 1.490,14 15  

Ново 

Орахово 

123 0,0090 27.366,67 123,15 15  

Његошево 124 0,2154 29.746,29 3.203,68 15  

Његошево 139 0,3680 28.086,03 5.167,83 15  

Бајша 143 0,1003 29.746,26 1.491,78 15  

Бајша 144 0,2967 29.746,28 4.412,86 15  

Бајша 145 2,3800 26.841,32 31.941,18 15  

Бајша 148 0,2731 27.068,91 3.696,26 15  

Бајша 149 0,5027 27.068,93 6.803,77 15  

Бајша 150 1,3726 26.635,89 18.280,21 15  

Бајша 154 2,1942 13.535,04 14.849,29 15  

Бајша 155 0,4335 13.535,04 2.933,72 15  

Бајша 156 0,0088 25.176,14 110,77 15  

Бајша 157 0,3167 24.094,06 3.815,29 15  

Бајша 158 1,5533 24.094,05 18.712,64 15  

Бајша 160 0,6329 13.535,05 4.283,16 15  

Бајша 161 0,5790 24.914,58 7.212,77 15  

Бајша 162 0,4805 12.047,62 2.894,44 15  

Бајша 163 0,7214 14.873,14 5.364,74 15  

Бајша 165 0,1691 29.746,30 2.515,05 15  

Бајша 166 0,5156 24.941,04 6.429,80 15  

Бајша 167 0,6024 27.828,93 8.382,07 15  

Бајша 168 0,5330 24.094,05 6.421,06 15  

Бајша 169 0,2782 24.094,03 3.351,48 15  

Бајша 170 0,0042 29.745,24 62,47 15  

Бајша 171 0,4910 26.970,81 6.621,34 15  

Бајша 172 0,7021 24.094,05 8.458,22 15  

Бајша 173 0,3499 22.450,44 3.927,70 15  

Бајша 174 0,6000 27.068,92 8.120,68 15  

Бајша 176 0,0280 22.844,64 319,82 15  

Бајша 177 0,5287 22.858,24 6.042,58 15  

Горња 

Рогатица 

180 0,0675 25.147,41 848,72 15  

Горња 

Рогатица 

181 0,0516 24.093,99 621,63 15  

Горња 

Рогатица 

182 0,1279 5.949,73 380,49 15  

Горња 

Рогатица 

189 4,4000 24.313,03 53.488,66 15  

Горња 

Рогатица 

192 8,9000 24.313,10 108.193,30 15  

Горња 

Рогатица 

203 5,5789 5.413,54 15.100,80 15  
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Горња 
Рогатица 

204 3,2000 5.413,54 8.661,66 15  

Горња 
Рогатица 

205 3,0000 5.413,54 8.120,31 15  

Горња 
Рогатица 

206 1,2907 5.413,54 3.493,63 15  

Горња 
Рогатица 

213 0,5400 5.413,54 1.461,66 15  

Горња 
Рогатица 

214 0,2500 5.413,56 676,69 15  

Горња 
Рогатица 

215 0,1200 5.413,50 324,81 15  

Горња 
Рогатица 

218 0,4123 27.068,93 5.580,26 15  

Горња 
Рогатица 

219 0,3418 27.068,93 4.626,08 15  

Горња 
Рогатица 

220 0,9117 22.790,23 10.388,93 15  

Горња 
Рогатица 

221 3,7416 11.887,34 22.238,84 15  

Горња 
Рогатица 

222 0,6717 24.702,89 8.296,46 15  

Горња 
Рогатица 

223 0,1288 27.068,94 1.743,24 15  

Горња 
Рогатица 

224 0,1038 24.094,03 1.250,48 15  

Горња 
Рогатица 

225 0,1930 2.974,87 287,07 15  

Горња 
Рогатица 

226 1,0565 5.413,54 2.859,70 15  

Горња 
Рогатица 

227 0,6200 13.535,03 4.195,86 15  

Горња 
Рогатица 

228 0,6616 13.535,04 4.477,39 15  

Горња 
Рогатица 

229 0,5623 24.094,04 6.774,04 15  

Горња 
Рогатица 

230 1,4374 27.068,92 19.454,43 15  

Горња 
Рогатица 

231 0,0029 26.144,83 37,91 15  

Горња 
Рогатица 

232 0,6722 25.284,08 8.497,98 15  

Горња 
Рогатица 

233 0,5847 26.237,06 7.670,40 15  

Горња 
Рогатица 

234 5,3980 25.678,59 69.306,51 15  

Горња 
Рогатица 

235 0,7002 21.416,67 7.497,98 15  

Горња 
Рогатица 

236 0,1849 29.746,30 2.750,04 15  

Горња 
Рогатица 

237 4,1488 24.518,56 50.861,30 15  

Горња 
Рогатица 

238 2,1435 5.413,54 5.801,96 15  

Горња 
Рогатица 

239 0,7650 5.413,54 2.070,68 15  

Горња 
Рогатица 

240 0,3151 24.765,31 3.901,77 15  

Горња 
Рогатица 

241 0,0190 24.094,21 228,89 15  
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Горња 
Рогатица 

242 0,0417 24.172,42 504,00 15  

Горња 
Рогатица 

243 0,6620 25.722,05 8.514,00 15  

Горња 
Рогатица 

245 14,8959 26.919,64 200.496,11 15  

Горња 
Рогатица 

247 1,0917 23.601,54 12.882,90 15  

Горња 
Рогатица 

249 0,3500 27.068,91 4.737,06 15  

Горња 
Рогатица 

250 0,0586 27.068,94 793,12 15  

Горња 
Рогатица 

253 0,6043 27.052,87 8.174,03 15  

Горња 
Рогатица 

254 2,5734 5.949,73 7.655,52 15  

Мали 
Београд 

255 0,1038 27.068,88 1.404,88 15  

Мали 
Београд 

256 0,1226 25.813,95 1.582,39 15  

Мали 
Београд 

257 0,1628 29.746,31 2.421,35 15  

Мали 
Београд 

258 0,3730 24.276,70 4.527,60 15  

Мали 
Београд 

259 1,8598 13.534,05 12.585,31 15 3. зона 

Мали 
Београд 

260 1,2679 13.534,05 8.579,91 15 3. зона 

Мали 
Београд 

261 0,2632 13.534,04 1.781,08 15 3. зона 

Мали 
Београд 

262 0,0812 23.116,26 938,52 15  

Мали 
Београд 

263 0,0967 25.843,95 1.249,55 15  

Мали 
Београд 

264 1,1509 21.416,67 12.324,22 15  

Мали 
Београд 

265 0,1697 27.068,95 2.296,80 15  

Мали 
Београд 

266 0,5417 27.068,91 7.331,62 15  

Мали 
Београд 

267 0,1710 29.746,32 2.543,31 15  

Мали 
Београд 

271 0,6000 8.120,43 2.436,13 15 2. зона 

Мали 
Београд 

272 2,4951 8.120,43 10.130,64 15 2. зона 

Мали 
Београд 

275 5,9000 13.534,05 39.925,44 15 3. зона 

Мали 
Београд 

276 0,5258 13.534,04 3.558,10 15 3. зона 

Мали 
Београд 

278 1,8843 29.746,29 28.025,47 15  

Мали 
Београд 

279 0,6500 29.746,29 9.667,54 15  

Мали 
Београд 

283 1,1007 5.413,54 2.979,34 15  

Мали 
Београд 

284 0,3181 13.534,05 2.152,59 15 3. зона 

Мали 
Београд 

285 1,1787 27.068,92 15.953,07 15  
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Мали 
Београд 

286 0,3073 5.949,72 914,18 15  

Мали 
Београд 

288 0,0860 27.230,81 1.170,92 15  

Пачир 289 0,5472 24.094,04 6.592,13 15  

Пачир 290 0,5756 27.068,92 7.790,44 15  

Пачир 291 0,8680 12.047,62 5.228,66 15  

Пачир 292 0,4560 13.535,04 3.085,99 15  

Пачир 293 0,4250 24.094,05 5.119,99 15  

Пачир 294 0,4358 28.184,60 6.141,42 15  

Пачир 295 0,5677 27.068,93 7.683,51 15  

Пачир 296 0,2089 27.068,93 2.827,35 15  

Пачир 297 0,4746 26.897,18 6.382,70 15  

Пачир 298 0,5797 26.883,15 7.792,08 15  

Пачир 301 3,6000 25.123,69 45.222,63 15  

Пачир 315 1,0000 25.123,65 12.561,83 15  

Пачир 317 8,9255 27.068,92 120.801,82 15  

Пачир 318 1,0366 27.068,92 14.029,82 15  

Пачир 319 0,2307 27.068,92 3.122,40 15  

Пачир 320 0,0338 25.018,34 422,81 15  

Пачир 321 0,0602 27.068,94 814,77 15  

Пачир 322 20,3207 27.068,92 275.029,70 15  

Пачир 323 8,8099 27.068,92 119.237,24 15  

Стара 

Моравица 

324 0,0696 29.746,26 1.035,17 15  

Стара 

Моравица 

325 0,3299 27.068,93 4.465,02 15  

Стара 

Моравица 

326 0,0275 23.854,18 328,00 15  

Стара 

Моравица 

327 0,0646 23.849,38 770,34 15  

Стара 

Моравица 

328 0,0271 26.004,06 352,36 15  

Стара 

Моравица 

329 5,8270 29.746,29 86.665,82 15  

Стара 

Моравица 

330 0,5712 27.068,93 7.730,88 15  

Стара 

Моравица 

331 1,0339 28.979,83 14.981,12 15  

Стара 

Моравица 

332 16,9028 29.746,29 251.397,80 15  

Стара 

Моравица 

333 2,3275 29.746,29 34.617,24 15  

Стара 

Моравица 

336 15,0435 29.746,29 223.744,16 15  

Укупно  258,4619     
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским 

општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су 

предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине БАЧКА ТОПОЛА, у 

канцеларији бр Председништва општине Бачка Топола сваког радног дана од 10 до 12 часова , као и на веб 

презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

 

Контакт особа Нада Мехаковић, тел. 024/715-899. 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 

извршити: 

 

КО Дана Од (часова) 

Бачка Топола 24.01.2022 10 

Бачка Топола-град 24.01.2022 10 

Бајша 24.01.2022 10 

Горња Рогатица 24.01.2022 10 

Гунарош 24.01.2022 10 

Мали Београд 24.01.2022 10 

Његошево 24.01.2022 10 

Ново Орахово 24.01.2022 10 

Пачир 24.01.2022 10 

Стара Моравица 24.01.2022 10 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком 

законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће 

се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног 

земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за 

пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних 

надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три 

агроекономске године и није било предмет коришћења. 

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

 

II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној          својини има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се 

у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у 

катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник 

најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на 

подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се 

парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа; 
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- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се  

у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног 
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је 

предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та 

катастарска општина. 

 

2.  Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини 

- за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа 

има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу; 

- за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа 

има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има 

у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује 

област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и 

сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта 

достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се 

планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је 

закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом 

пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус. 

 

3. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за 

спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: 

Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно 

земљиште. 

 

4. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна 

уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се 

достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно. 

 

5. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати 

депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако 

јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе БАЧКА ТОПОЛА број: 840-

311804-87, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 

динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном 

надметању за ту јединицу јавног надметања. 

 

6. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење 

пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди 

највишу цену закупа за јединицу јавног надметања. 

 

7. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за 

закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у 

истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију. 

 

8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна 

и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у државној својини; 

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 
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4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом 

давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини понуђач доказује следећом документацијом: 

- за физичко лице: 

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази 

земљиште које је предмет закупа; 

-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне 

евиденције о непокретности (не старији од шест месеци); 

- за физичко лице: 

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која 

спроводи јавно надметање; 

-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је 

предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест 

месеци); 

- за правно лице: 

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у 

катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције 

о непокретности (не старији од шест месеци); 

-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази 

земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци). 

 

2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели 

тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом документацијом: 

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом 

о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ; 

- за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и 

сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог 

огласа доказује следећом документацијом: 

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као 

доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори 

од биомасе и сточарства. 

 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом 

доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације, и то: 
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1.  за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III 

тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита; 

2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу 

документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа; 

3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог 

огласа; 

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа 

које прилаже, а које морају да буду читљиве. 

 

IV 

– Рок за подношење пријаве - 

Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 12:00 сати, дана 

27.01.2022. године. 

Непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати. 

V 

– Јавно надметање - 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог 

огласа одржаће, и то: 

КО Дана Почетак у (часова) 

Бачка Топола 04.02.2022 12:00 

Бачка Топола-град 04.02.2022 12:00 

Бајша 04.02.2022 12:00 

Горња Рогатица 04.02.2022 12:00 

Гунарош 04.02.2022 12:00 

Мали Београд 04.02.2022 12:00 

Његошево 04.02.2022 12:00 

Ново Орахово 04.02.2022 12:00 

Пачир 04.02.2022 12:00 

Стара Моравица 04.02.2022 12:00 

 

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање 

понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност 

услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу 

документације приложене у Апликацији. 

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде 

аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и 

коришћење пољопривредног земљишта. 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за 

пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права 

закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време 

доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа 

пољопривредног земљишта. 
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VI 

- Плаћање закупнине - 

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

отварања понуда. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан уплате. 

 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке 

достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, 

које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске 

управе општине БАЧКА ТОПОЛА. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30. 

септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је 

доставити и: 

- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта 

или 

- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или 

- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати 

као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном 

гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине 

БАЧКА ТОПОЛА, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб 

презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим 

средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Председник општине 

Број: 320-5/2022-I 

Дана: 19.01.2022. године 

Председник општине 

Адриан Сатмари, с.р. 
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3. 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина  

Скупштина општине БАЧКА ТОПОЛА 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

Број: 320-3/2022-I 

Датум: 14.01.2022. године 

 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине БАЧКА ТОПОЛА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине БАЧКА ТОПОЛА које је 

обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине БАЧКА ТОПОЛА за 2021. годину за давање у закуп донела је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине БАЧКА ТОПОЛА у првом кругу за укупно 173 јавних надметања, 

која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине БАЧКА ТОПОЛА за 2021. годину и планираних за 

давање у закуп по класама и културама, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 252,98 29.746,29 

ЊИВА 2 230,21 27.068,92 

ЊИВА 3 204,91 24.094,05 

ЊИВА 4 182,14 21.416,67 

ЊИВА 5 159,38 18.740,47 

ЛИВАДА 1 126,49 14.873,14 

ЛИВАДА 2 115,11 13.535,04 

ЛИВАДА 3 102,46 12.047,61 

ПАШЊАК 1 50,60 5.949,73 

ПАШЊАК 2 46,04 5.413,54 

ТРСТИК-МОЧВАРА 1 25,30 2.974,86 

ТРСТИК-МОЧВАРА 2 23,02 2.706,77 

ТРСТИК-МОЧВАРА 3 20,49 2.409,28  

 

 

 

2 Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj 

својини на територији општине БАЧКА ТОПОЛА је на основу табеле из тачке 1. 

утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању 

јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине БАЧКА ТОПОЛА у првом кругу, односно за укупно 173 јавних 

надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине БАЧКА ТОПОЛА за 2021. годину. 

 

 

 



Број 2. 20.01.2022. СТРАНА    26. OLDAL 2022.01.20. 2. szám 
 

 
 

 

 

Образложење  

 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине БАЧКА ТОПОЛА, образована Решењем Скупштина општине 

број 02-13/2021-V од 18.03.2021. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако 

јавно надметање по катастарским општинама на територији општине БАЧКА ТОПОЛА, које је 

обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине БАЧКА ТОПОЛА за 2021. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о 

пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном 

јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на 

територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног 

надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној 

својини свих граничних јединица локалне самоуправе. 

 

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина БАЧКА ТОПОЛА имала 

јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога 

износи 230,21 евра по хектару, односно 27.068,92 динара по хектару. 

 

 

Одредбом члана 64. став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна 

цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа 

по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа 

по хектару. 

 

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом 

кругу у износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износи 27.068,92 динара по хектару а 

која одговара квалитету њива 2. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале 

културе и класе, односно за сва јавна надметања у првом кругу која су планирана за давање у 

закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине БАЧКА ТОПОЛА за 2021. годину. 

 

 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у 

диспозитиву овог закључка. 

 

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 

Нада Мехаковић, с.р. 
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4. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

- Општинска управа –  

Број: 110-3/2022 

Дана: 17.01.2022. године 

Бачка Топола 

 

На основу члана 4. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидидтетом („Сл. 

гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16), члана 20. става 1. тач. 2) и 5) Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 17. 

Одлуке о уређивању и одржавању паркиралишта („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

10/01 и 15/04), чл. 45-47 Одлуке о општинској управи општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 19/16), начелник Општинске управе општине Бачка Топола, доноси 

 

Правилник о условима, начину и поступку бесплатног коришћења паркиралишта од стране 

одређених категорија особа са инвалидитетом 

 

Члан 1. 
Овим правилником се утврђују ближи услови, начин и поступак бесплатног коришћења 

обележених паркинг места на паркиралиштима (у даљем тексту: Правилник) од стране одређених 

категорија особа са инвалидитетом. 

 

Члан 2. 
1. Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на паркиралиштима тј. право 

на паркинг карту за особе са инвалидитетом са самолепљивом фолијом (у даљем тексту: 

паркинг карта) могу остварити следеће особе са инвалидитетом: 

2. инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом са најмање 70% 

телесног оштећења; 

3. лица оболела од тешке неуромишићне болести, дистрофије, параплегије, квадриплегије, 

мултиплекс склерозе и церебралне парализе са најмање 70% телесног оштећења; 

4. лица која имају оштећење вида најмање 90%; 

5. лица са менталним дефицитом; 

6. ратни и мирнодопски војни инвалиди; 

7. цивилни инвалиди рата од  I до IV групе инвалидности и 

8. лица на дијализи, ако им возило служи за њихов лични превоз. 

 

Члан 3. 

У остваривању својих права, лица из члана 2. овог Правилника могу да користе паркинг карту 

на територији општине Бачка Топола, као и на територији Републике Србије, на паркинг местима 

резервисаним за возила особа са инвалидитетом, на начин који одређује надлежно Министарство. 

 

Члан 4. 

Паркинг карта је бесплатна, нема временско ограничење паркирања и универзална је, односно 

важи на целој територији Републике Србије на местима резервисаним за возила особа са 

инвалидитетом  

 

Члан 5. 
Паркинг места на паркиралиштима намењена паркирању возила особа са инвалидитетом  

одређена су и видно обележена у складу са прописима о безбедности саобраћаја. 
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Члан 6. 

О праву из члан 2. овог правилника, на основу поднетог захтева у првом степену решава ужа 

организациона јединица Општинске управе Бачка Топола надлежна за борачко-инвалидску заштиту. 

Службеник који обрађује захтев дужан је по службеној дужности да врши увид, прибавља и 

обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за 

одлучивање. 

Паркинг карту којом се омогућава бесплатно коришћење обележених паркинг места издаје 

одељење Општинске управе Бачка Топола надлежно за комуналне делатности, на основу Решења 

које издаје ужа организациона јединица Општинске управе Бачка Топола надлежна за борачко-

инвалидску заштиту. 

 

Члан 7. 
Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места може да оствари лице из члана 2. 

овог правилника под условом: 

1) да има пребивалиште на територији Општине Бачка Топола; 

2) да је власник возила или да је корисник возила на основу уговора о финансијском 

лизингу; 

3) да је возило регистровано на лице из члана 2. овог правилника или на лице које живи 

са њим у заједничком домаћинству; 

4) да је возило регистровано на БТ регистарске таблице. 

 

Члан 9. 
Захтев за остваривање права на бесплатно коришћење обележених паркинг места са пратећом 

документацијом подноси се ужој организационој јединици Општинске управе Бачка Топола, 

надлежној за борачко-инвалидску заштиту. 

Подносилац захтева може бити лице из члана 2. овог правилника или члан заједничког 

домаћинства. 

Под члановима заједничког домаћинства, у смислу овог правилника, сматрају се родитељ, 

брачни друг, ванбрачни партнер, дете, усвојилац, старатељ, хранитељ особе са инвалидитетом, као и 

друго лице које живи у заједничком домаћинству са особом са инвалидитетом и има пребивалиште 

на истој адреси. 

 

Члан 10. 
Документација која се прилаже уз захтев ради остваривање права на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места: 

- фотографија (2,5 x 3 цм  или 3 x 3,5 цм) 

- фотокопија личне карте или очитана лична карта, као доказ о пребивалишту 

подносиоца захтева, односно члана заједничког домаћинства; 

- фотокопија саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом или члана заједничког 

домаћинства, као доказ о власништву возила; 

- извод из матичне књиге рођених, венчаних као доказ о степену сродства са особом са 

инвалидитетом, решење о старатељству или хранитељству, изјава два сведока о ванбрачној 

заједници; 

- доказ за утврђени статус особе са инвалидитетом: 

а) фотокопија решења, уверења  или мишљење надлежног органа о врсти и степену 

телесног оштећења односно утврђеног степена инвалидности; 

б) фотокопија решења о оствареном праву на додатак за помоћ и негу другог лица; 

в) фотокопија решења о признатом својству ратног / мирнодопског војног инвалида, 

цивилног инвалида рата; 

г) медицинска документација. 

 

Члан 11. 
 Подносилац захтева је у обавези да достави и другу документацију осим оне из члана 10. 

овог правилника по оцени надлежног органа који води поступак, а који су неопходни за решавање. 
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Члан 12. 
Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места може да оствари особа са 

инвалидитетом  само за једно возило. 

Право из става 1. овог члана је лично право корисника и може га користити само особа са 

инвалидитетом или пратилац, али само у присуству особе са инвалидитетом. 

 

Члан 13. 
Решење којим се одобрава право на бесплатно коришћење обележених паркинг места доноси се 

за текућу годину. 

Уколико наступи промена која је од утицаја за остваривање права на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места, корисник је дужан исту да пријави надлежном органу у року од 15 дана 

од настанка промене. 

Лице које је остварило  право на бесплатно коришћење обележених паркинг места може 

поднети нови захтев најраније 30 дана пре истека важности решења, при чему није у обавези да 

прилаже  комплетну документацију, већ само захтев, фотографију, фотокопију личне карте или 

очитану личну карту и Изјаву да нису наступиле промене у чињеничном стању. 

 

Члан 14. 
Против решења којим се одлучује о праву на бесплатно коришћење обележених паркинг места  

може се изјавити жалба Општинском већу општине Бачка Топола, у року од 15 дана од дана пријема 

решења. 

 

Члан 15. 
Овај правилник ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

         Петер Седлар, с.р. 

 
 

5. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 464-59/2021-V-3 

Дана: 20.01.2022. године 

 

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, 9/2020 и 

52/2021),  члана 11. ст. 1. и 3, 12. став 9. и члана 35. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

лист општине Бачка Топола“  бр. 7.1/2017 и 22/2021), као и на основу члана 68. став 1. тачка 10) 

Статута општине Бачка Топола („Службени  лист  општине  Бачка  Топола“,  брoj 5.1/2019), на 

основу достављеног Извештаја и предлога решења донетог на седници Комисије за  грађевинско 

земљиштe одржаној дана 11.01.2022. године, по спроведеном поступку отварања понуда по  Одлуци  

о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског 

земљишта у јавној својини  општине Бачка Топола ради изградње број 464-59/2021-V од 08.12.2021. 

године,  Општинско веће дана 20. јануара 2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

о отуђењу грађевинског земљишта 

      

Отуђује се (продаје) 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 К.О. Бачка Топола-град:  

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk72/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk81/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk64/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk42/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk50/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk98/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk145/14
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- 6135/12, Новосадска, њива 2. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине од 01-

80-60 m2 , након спроведеног поступка прикупљања понуда 

 

 купцу  ДОО ПРЕВЕНТ-ТРО-С БАЧКА ТОПОЛА,  ул. Иштвана Андреа бр.18., Бачка 

Топола, матични број: 088113374, ПИБ: 103320478,  Шифра делатности: 2841- производња 

машина за обраду метала,  законски заступник, Гранимир Симовић, из Бачке Тополе, ул. 

Дунавска бр.6, ради изградње пословног објекта-хале неопходне за обављање регистроване 

делатности. 

 

 Купопродајна цена за отуђење грађевинског земљишта из става 1. овог решења износи 

7.759.534,11 динара, који износ  је  купац  дужан  у целости  да исплати  у року од 15 дана од дана 

достављања овог решења, на рачун Општине Бачка Топола број: 840-811151843-89  код  РС 

Министарство финансија Управа за трезор Филијала Суботица – примања  од продаје 

непокретности у корист нивоа општина, модел 97, позив на број 62-206, с тим да депозит уплаћен 

на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања  дана 23.12.2021. године у износу од 775.953,41  

динара  представља део понуђене цене и по доношењу овог решења се преноси на одговарајући 

рачун општине. 

 

Трошкове пореза и овере Уговора о отуђењу грађевинског земљишта, пореза на пренос 

апсолутних права, као и трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним 

органима сноси купац. 

 

Рок  привођења земљишта намени  не може бити дужи од три (3) године, односно једне (1) 

године за помоћне објекте од дана потврђивања уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 

 

Купац  се обавезује  да  у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања  овог решења, а 

након уплате целокупне цене и прибављања претходног позитивног мишљења Општинског 

правобранилаштва општине Бачка Топола, закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта  са  

Општином Бачка Топола. 

 

У случају да у наведеном року купац не закључи Уговор отуђењу грађевинског земљишта,  

ово решење ће се ставити ван снаге и купац изгубити право стицања власништва на грађевинском  

земљишту из става 1. овог решења. 

 

Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

Образложење 

Дана 08.12.2021. године објављена је Одлука о расписивању јавног огласа путем 

прикупљања понуда  за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка 

Топола ради изградње, донетa од стране Општинског већа, број 464-59/2021-V од 08.12.2021. 

године  („Службени. лист општине Бачка Топола“,  бр. 30/2021). 

Предмет отуђења 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 К.О. Бачка Топола-град и то: кат.  

парцела бр. 6135/12, Новосадска, њива 2. класе, у површини од 01-80-60 m2, земљиште у 

грађевинском подручју. 

  Комисијa за грађевинско земљиште именована решењем Председника општине Бачка 

Топола бр. 02-190/2017-V од 08.11.2017. године је дана 11.01.2022. године по наведеном јавном 

огласу спровела поступак отварања понуда. Комисија је  утврдила да је на  јавни  оглас  путем 

прикупљања понуда ради  отуђења грађевинског земљиште у јавној својини предата једна 

благовремена и потпуна понуду дана 28.12.2021. године на писарници Јавног предузећа, а која је 

достављена Комисији дана 04.01.2022. године путем писарнице Општинске управе, те је једини 

понуђач ДОО ПРЕВЕНТ-ТРО-С БАЧКА ТОПОЛА, ул. Иштвана Андреа бр. 18. Бачка Топола, 

матични број: 088113374, ПИБ: 103320478, понудио да плати почетну цену за отуђење грађевинског 

земљишта у износу  од 7.759.534,11 динара. 
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 Понуђач (купац) је понуди приложио: пријаву за учешће (подаци о понуђачу), образац 

понуде, фотокопија акта о регистрацији, решење о упису у Регистар Агенције за привредне 

Регистре од дана 21.12.2021. год., потврду о додељеном ПИБ-у,  доказ о уплати депозита у износу 

од од  775.953,41  динара, уплаћен дана 23.12.2021. год., изјаву о прихватању свих посебних услова 

из огласа од дана 28.12.2021. године, уверење о измиреним пореским обавезама на име локалних 

јавних прихода Уверење издато од стране Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода 

Општинске управе Бачка Топола бр. 437-2-163/2021-IV од дана 24.12.2021. године, као и 

фотокопију личне карте законског заступника Гранимира Симовића. 

Комисија је размотрила понуду купца, извршила увид у приложене исправе и нашла да су 

испуњени услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини предвиђени  чланом 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, 9/2020 и 52/2021) и Одлуком о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 7.1/2017 и 22/2021) према 

којим прописима се грађевинско земљиште може отуђити прикупљањем понуда јавним огласом, по 

тржишним условима. У складу са чланом 12. став 9.  Одлуке о грађевинском земљишту Комисија је 

доставила Општинском већу Извештај о спроведеном поступку отварања понуда бр. 464-59/2021-V-

2 од 11.01.2022. године, пратећу документацију и предлог решења о отуђењу грађевинског 

земљишта. 

 

Сходно свему изнетом донето је решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења незадовољна страна има право да покрене управни 

спор у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања истог. Упрaвни спор покреће се тужбом 

Управном суду. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА      

АДРИАН САТМАРИ, с.р.  

 

 

6. 

На основу члана 64. став 1. тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 5/2019), Председник општине Бачка Топола, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

 

I 

 

Образује се Комисија за попис покретних ствари (у даљем тексту: Комисија), у следећем 

саставу: 

1. Атила Шефер, члан Општинског већа – за председника Комисије; 

2. Акош Фиц, начелник Одељења за инспекцијске послове – за члана; 

3. Синиша Моравац, мастер правник – за члана. 

II 

 

Задатак Комисије је да у непокретности на адреси Маршала Тита број 69/а у Бачкој Тополи: 

- утврди присуство покретних ствари и попише их; 

- заприми кључ непокретности од претходног власника или његовог заступника. 

 

 

 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk72/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk81/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk64/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk42/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk50/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk98/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk145/14
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III 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-2/2022-I 

Дана: 11.01.2022.  

Бачка Топола 

 

Председник општине 

Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 

 

 

 

7. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 02-4/2022-V  

дана: 19.01.2022. 

Бачка Топола 

 

На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” број: 88/2017 и 27/2018- др. закон и 6/2020 и 1292021), члана 7. Правилника о додатној 

здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС” број: br. 80/2018) и 

члана 26. Одлуке о општинској управи Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола” број: 

19/2016), начелник општинске управе Бачка Топола доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I 

 

У Решењу о образовању интерресорне комисије под бројем 02-53/2019 од 09.08.2019. године 

(„Службени лист општине Бачка Топола” број:11/2019), у ставу 4. тачке 1. уместо текста који гласи: 

„Хербут Елвира, педијатар, као представник система здравствене заштите-члан”, треба да стоји 

текст који гласи „,Будаи Ана-Мариа педијатар, као представник система здравствене заштите-члан” 

 

II 

 

Решење о образовању комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне 

подршке деци и ученицима у осталим својим одредбама остаје на снази у непромењеном тексту. 

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола”. 

 

  

Начелник 

Општинске управе 

Седлар Петер, с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

2. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола 13 

   

3. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине  Бачка Топола у првом кругу 25 

   

4. Правилник о условима, начину и поступку бесплатног коришћења 

паркиралишта од стране одређених категорија особа са инвалидитетом 27 

   

5. Решење о отуђењу грађевинског земљишта 29 

   

6. Решење о образовању Комисије за попис покретних ствари 31 

   

7. Решење о измени Решења о образовању интерресорне комисије 32 

   

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 

2022. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 

општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


