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74. 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 44. став 1. 

тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др. закон и 47/2018) члана 64. став 1. тачка 13) Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019) Председник општине Бачка Топола дана 

08.04. 2021. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

о отуђењу покретних ствари– службених моторних возила 

из јавне својине Општине Бачка Топола 

 

Члан 1. 

 

Oдобрава се отуђење покретних ствари - службених моторних возила, која су у јавној 

својини Општине Бачка Топола, у поступку јавног оглашавања, прикупљањем писмених понуда, на 

начин којим се обезбеђује интерес носиоца права јавне својине. 

  

Члан 2. 

 

Предмет отуђења  су покретне ствари- службена моторна возила: 

 
Редн

и 

број  

Марка возила,  снага 

мотора, радна запремина 

мотора, погонско гориво, 

боја  

Број шасије, 

Број мотора 

Година 

производње, 

рег.ознака 

Регистрова

н до,у 

возном 

стању 

(мес.и год., 

да/не) 

Почетна 

цена 

(еври) 

Износ 

депозита 

(дин) 

1. FIAT PUNTO CLASSIC 1.2 

60KS ACTUAL,  44 КW, 

1242 cm
3
, безоловни бензин, 

3D црвена тамна 

метализирана 

ZFA18800007044564 

188A4006372103 

2013 

BT 016- ČY 

25.04.2021 

 

ДА 

1350,00 8.000,00 

2. ZASTAVA 101 SKALA 55,  

40,40 КW, 1116 cm
3
, бензин 

98, 3М црвена 

VX1128A0001115622 

128A0641627083 

2008 

BT 006- SJ 

ИСТЕКЛА 

РЕГ. 

10.09.2014 

          НЕ 

107,00 2.000,00 

3. ZASTAVA 101 SKALA 55,  

40,40 КW, 1116 cm
3
, 

безоловни бензин, 74 црвена 

VX1128A0001115696 

128А0641627109 

2008 

BT 007- EN 

ИСТЕКЛА 

РЕГ. 

05.10.2014 

НЕ 

107,00 2.000,00 

4. FIAT PUNTO CLASSIC 1.2 

60КS ACTUAL,  44 КW, 

1242 cm
3
, бензин, E браон B 

ZFA18800007040474 

188A40006227129 

2011 

BT 028- XG 

12.05.2021 

 

           ДА 

980,00 5.000,00 

5. FIAT PUNTO CLASSIC 1.2 

60КS ACTUAL, 44 КW, 1242 

cm
3
, безоловни бензин, 8B 

браон светла метализирана 

ZFA18800007039609 

188A40006248382 

2011 

BT 011- ZD 

12.05.2021 

 

 

           ДА 

1046,00 6.000,00 

 

Члан 3. 

 

             Покретне ствари из члана 2. ове Одлуке се отуђују  полазећи од тржишне вредности ствари, 

коју је проценио Милан Васовић дипл.инг., судски вештак за област саобраћај-транспорт-

безбедност,  а овако утврђена тржишна вредност важи две године. 

  Почетна цена се изражава у еврима, с тим што се исплата врши у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

Председник општине ће својим решењем формирати посебну Комисију која ће спровести 

поступак прикупљања писмених понуда ради отуђења  покретних ствари из члана 2. ове Одлуке.  
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Члан 4. 

 

Комисија из члана 3. став 3 ове Одлуке ће сачинити предлог текста јавног огласа о 

прикупљању писмених понуда, који ће доставити  Председнику општине ради доношења, а који ће 

се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, на огласној табли Општинске управе, 

званичној web страници Општине Бачка Топола www.btopola.org.rs. 

 Јавни  оглас обавезно садржи: 

-  назив органа и корисника покретних ствари које се отуђују из јавне својине који објављује 

оглас (назив продавца), 

- ближе податке о  начину продаје (прикупљање писмених понуда), 

- опис покретних ствари- службених моторних возила који се отуђују из јавне својине, 

- почетна цена по којој се отуђују из јавне својине, 

- рокови плаћања, 

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача (највећа понуђена цена),  

- висину и начин полагања депозита, рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у 

поступку прикупљања писмених понуда, 

- обавезан садржај понуде и исправе које треба доставити уз исте, 

- адреса за достављање писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених 

понуда, 

- рок за подношење понуде, 

- место и време прегледа моторних возила, 

-  место и време  одржавања отварања пристиглих писмених понуда,   

- обавештење да подносиоци неблаговремене, или непотпуне понуде неће моћи да учествују у 

поступку продаје, односно да ће исте бити одбачене, 

- обавештење да у поступку прикупљања писмених понуда могу учествовати само лица која 

су положила депозит. 

Комисија спроводи поступак прикупљања писмених понуда, о чијем току води записник и 

по окончаном поступку утврђује предлог  одлуке за избор најповољнијег понуђача, коју доставља 

Председнику општине ради доношења. 

На одлуку из претходног става, учесник у поступку прикупљања писмених понуда, може 

уложити приговор Општинском већу. 

Одлука Општинског већа је коначна. 

 

Члан 5. 

  

  Председник општине након коначности одлуке из члана 4. став 3. ове Одлуке са 

најповољнијим понуђачима закључује уговоре о купопродаји моторних возила, којима ће се 

регулисати међусобна права и обавезе, а уз претходно прибављено мишљење Општинског 

правобраниоца општине Бачка Топола. 

  

Члан 6. 

  

 У случају да се покретне ствари из члана 2. ове Одлуке не отуђе у првом покушају продаје 

јавног оглашавања, прикупљањем писмених понуда, примењује се одредба члана 31а Закона о 

јавној својини, с обзиром да је исто у интересу јединице локалне самоуправе, а о чему ће одлуку 

донети Председник општине, али ако се и на тај начин покретне ствари не отуђе исте се могу 

отуђити из јавне својине непосредном погодбом. 

 Одлуку о отуђењу покретних ствари непосредном погодбом у складу са Уредбом о 

одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којим се покретне ствари 

из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом („Службени гласник РС“, бр. 156/2020)доноси 

Председник општине. 
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Члан 7. 

 

Ова Одлука се објављује у  „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 404-41/2021-V 

Дана: 08.04.2021.      Председник општине 

Бачка Топола           Адриан Сатмари, с.р. 

 

 

75. 

На основу члана 23. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 64. став 1. 

тачка 15) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.5/2019) и 

члана 4. став 9.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној 

својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник 

општине Бачка Топола дана 13.05.2021. године доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола Месној 

заједници Ново Орахово 

 

Члан 1. 

 

Месној заједници Ново Орахово, ул. Кошут Лајоша бр. 1, Ново Орахово  се даје на 

коришћење непокретност која је уписана у  лист непокретности  бр. 2680 к.о Ново Орахово, својина 

јавна Општине Бачка Топола у 1/1 дела, и то: 

 

- катастарска парцела број 196/1, број дела 1, земљиште под зградом и другим објектом, 

остале зграде, Торњошки пут, у површини од 378 m
2
, земљиште у грађевинском 

подручју. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове Одлуке се има уписати право коришћења Месне заједнице Ново Орахово на 

непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, у 

складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 

 

Члан 3. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 464-22/2021-V 

Дана: 13.05.2021.                                                                   Председник општине 

Бачка Топола                                   Адриан  Сатмари, с.р. 
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76. 

На основу члана 23. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 64. став 1 

тачка 15 Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5-1/2019) и 

члана 4. став 9.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној 

својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник 

општине Бачка Топола дана 18.05.2021. године доноси 

  

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола Дому 

културе општине Бачка Топола 

 

 

Члан 1. 

 

Дому културе општине Бачка Топола, ул. Главна бр. 12, Бачка Топола  даје се на 

коришћење непокретност која је уписана у  лист непокретности  бр. 6569 к.о Бачка Топола-град, 

својина јавна Општине Бачка Топола, и то: 

 

- катастарска парцела број 4250, број дела 1, објекат других делатности-коларско-ковачка 

радионица, Омладинска 31,  у површини од 220 m
2 
. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове Одлуке се има уписати право коришћења Дома културе општине Бачка 

Топола на непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавне књиге о непокретностима и правима на 

њима, у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 

 

Члан 3. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 464-28/2021-V 

Дана: 18.05.2021.                                                                           Председник општине 

Бачка Топола                                     Адриан Сатмари, с.р. 
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77. 

На основу члана 24. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка Топола 

(Службени лист општине Бачка Топола 05/2009, 05/2011,6/2013, 18/2015 и 20/2017),  члана 100. 

Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аут. Тумачење), 

члана 14. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 

15/16,68/20 и 136/20), члана 13. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

ЦОВИД-19(„Службени гласник РС“, број151/20,152/20,153/20,156/20,158/20,1/21,17/21,19/21,22/21   

29/21 и 34/2021) и Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за чланове савета Месне 

заједнице Стара Моравица, број 013-3/2021-V од 11.05.2021. године (Службени лист општине Бачка 

Топола број 9/2021) Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месне заједнице 

Стара Моравица на 2. седници одржаној 12.05.2021. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

o наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за чланове савета Месне заједнице 

Стара Моравица расписаних за 13.06.2021. године 

 

 
 

1. Наставља се спровођење изборних радњи у спровођењу избора за чланове савета Месне 

заједнице Стара Моравица расписаних за 13.06.2021. године. 

2. Избори из тачке 1. ове одлуке одржаће се 13.06.2021. године. 

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из 

тачке 1. ове одлуке, утврђени Одлуком о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола (Службени лист општине Бачка Топола 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017),  и 

Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број: 104/09 и 99/11), са 

даном доношења ове одлуке. 

4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета Mеснe заједницe Стара Моравица 

ће дефинисати истек рокова из тачке 2. ове одлуке. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и интернет презентацији општине Бачка Топола. 

Образложење 

Дана 24.11.2020. године председник Скупштине општине Бачка Топола, донео је одлуку о 

расписивању избора за чланове савета Месне заједнице Стара Моравица, број 013-79/2020-V. 

(Службени лист општине Бачка Топола 30/2020) 

Дана 24.11.2020. године Општински штаб за ванредне ситуације Општине Бачка Топола 

донео је препоруку број 217-33/2020-II-4/26 којом се препоручује месним заједницама на 

територији општине Бачка Топола да обустави све радње везане за изборне процесе и референдуме 

у месним заједницама. (Службени лист општине Бачка Топола 30/2020) 

Дана 26.11.2020. године Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета Месне  

заједнице Стара Моравица донео је Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за 

чланове савета месне заједнице Стара Моравица, број: 2/2020. (Службени лист општине Бачка 

Топола 31/2020) 

Дана 09.12.2020. године Председник општине Бачка Топола донео је одлуку о проглашењу 

ванредне ситуације за целу територију општине Бачка Топола, број: 217-43/2020-V (Службени лист 

општине Бачка Топола 32/2020) 

Дана 05.05.2021. године Председник општине Бачка Топола донео је Одлуку о укидању 

ванредне ситуације за целу територију општине Бачка Топола, број: 217-2/2021-II-5. ( Службени 

лист општине Бачка Топола број 9/2021) 

          Дана 11.05.2021. године председник Скупштине општине Бачка Топола донео је Одлуку о 

измени одлуке о расписању избора за чланове  савета Меснe заједницe Стара Моравица број 

013/3/2021-V ( Службени лист општине Бачка Топола број 9/2021) којом је одређено да ће се избори 

одржати 13. јун 2021. године. 
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У складу са наведеним, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета Меснe 

заједницe Стара Моравица, као орган који спроводи изборе за чланове савета Месне заједнице 

Стара Моравица, доноси одлуку како је наведено у диспозитиву. 

 

Република Србија 

Општина Бачка Топола 

Изборна комисија за спровођење избора 

за чланове савета Месне заједнице Стара Моравица            Председник  

Број: 3/2021            Изборне комисије 

Дана: 12.05.2021           Ловаш Шандор, с.р.  

Стара Моравица 

  

 

 

78. 

На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 64. став 1. тачка 10) Статута 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019), и члана 3. став 3. 

Одлуке о отуђењу покретних ствари- службених моторних возила из јавне својине Општине Бачка 

Топола, бр. 404-41/2021-V од 08.04.2021. године, Председник општине дана 28.04.2021. године 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

ОГЛАШАВАЊА, ОДНОСНО ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ 

ОТУЂЕЊА  ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 

I 
 

 Образује се Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања, односно прикупљања 

писмених понуда  ради отуђења  покретних ствари- службених моторних возила из јавне својине 

општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија).  

  

II 
 

 Комисија има 3 члана, од којих је 1 председник, који координира радом и председава 

седницама Комисије. 

 У Комисију се именују: 

1. Иванич Золтан, шеф Кабинета Председника општине – за председника,  

2. Лацко Анико, из реда Одељења за финансије – за члана, 

3. Слађана Мудринић, из реда Одељења за просторно планирање, урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду 

– за члана. 

 

Стручне и административне послове за Комисију ће обављати Слађана Мудринић, 

дипл.правник,  запослена у Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту 

животне средине, комунално -стамбене послове и привреду Општинске управе Бачка Топола. 

 

III 

 

Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног оглашавања, односно прикупљања 

писмених понуда  ради отуђења  покретних ствари - службених моторних возила, која су у јавној 

својини општине Бачка Топола, а све  у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 
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закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, бр. 16/2018),  Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова 

под којим се покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне 

цене, односно без накнаде („Службени гласник РС“, бр. 156/2020), Одлуком о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012) и Одлуком о  отуђењу покретних ствари- 

службених моторних возила из јавне својине Општине Бачка Топола бр. 404-41/2021-V од 

08.04.2021.  

Комисија је дужна да сачини предлог јавног огласа о прикупљању писмених понуда, који ће 

доставити  Председнику општине ради доношења,  затим да  изради образац пријаве, образац 

писмене понуде, да сачини записник о току поступка, и да након окончања истог Председнику 

општине достави извештај о спроведеном поступку и најповољнијим понуђачима, као и предлог 

одлука о избору  најповољнијег понуђача, као и да сачини предлог уговора о купопродаји  

моторних возила, којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а који треба доставити на 

претходно мишљење Општинском правобраниоцу општине Бачка Топола, а након закључивања 

уговора исти се требају доставити  надлежним одељењима Општинске управе општине Бачка 

Топола за послове финансија и за имовинско-правне послове. 

 

IV 

  

 За обављање задатака из  тачке III овог решења, председник и чланови Комисије имају 

право на накнаду на начин и у висини коју утврђује Председник општине  својим актом. 

 

V 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-35/2021-V 

Датум:28.04.2021. 

Бачка Топола       Председник општине 

                    Адриан Сатмари, с.р. 
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79. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-36/2021-V 

Дана: 18.05.2021. 

Бачка Топола 

 

 

На основу члана 3. тачке 14. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби  

енергије (Службени гласник Републике Србије број 40/2021) и члана 68. став 1. тачка 13) и 19) 

Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола,“бр. 5/2019) Општинско 

веће општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 18. маја 2021. године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању енергетског менаџера 

 

 

I 

 

ПАШТИ РОБЕРТ, дипл.грађевински.инж. из Бачке Тополе ул. Николе Тесле број 32 , 

именује се за енергетског менаџера. 

 

II 

Задатак енергетског менаџера је да прати и бележи  начине коришћења и количине употребљене 

енергије, предлаже мере енергетске ефикасности и обавља друге послове утврђене Законом о 

енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (Службени гласник Републике Србије 

број 40/2021) 

III 

 

Oвo Решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 

 

Председник општине 

Сатмари Адриан, с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

74. Одлука о отуђењу покретних ствари – службених моторних возила из јавне 

својине Општине Бачка Топола 243 

   

75. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине 

Бачка Топола Месној заједници Ново Орахово 245 

   

76. Одлука о давању на коришћење  непокретности у јавној својини општине 

Бачка Топола Дому културе општине Бачка Топола 246 

   

77. Одлука o наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за 

чланове савета Месне заједнице Стара Моравица расписаних за 13.06.2021. 

године 247 

   

78. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног оглашавања, 

односно прикупљања писмених понуда ради отуђења покретних ствари – 

службених моторних возила из јавне својине општине Бачка Топола 248 

   

79. Решење о именовању енергетског менаџера 250 

   

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».                                                                           


