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80. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласникРС“ бр. 129/2007 и 

83/2014-др.закон) , члана 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени 
гласник РС „ бр. 8/12 и 94/2013), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 
Бачка Топола“  бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014)  Председник општине, дана 23.03.2015. 
године, донео је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

ИЗ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о финансирању удружења грађана из буџета општине Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 1/2015) у члану 1. додаје се нова алинеај 9., која гласи: 

 „- успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом 
развоју општине, предлагања развојне стратегије локалне заједнице, организовања едукативних 
програма усмерених ка остваривању циљева локалне заједнице.“ 
 
  

Члан 2. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Бачка Топола“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-17/2015-V                                                                         
Дана: 23.03.2015. Председник општине                                                                      
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
81. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласникРС“ бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон) , члaнa 4. стaв 2. Зaкoнa o култури ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje", брoj 
72/2009), члана 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС „ бр. 
8/12 и 94/2013), члана 68 . Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ 
бр.15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014)  Председник општине, дана 23.03.2015. године, донео је  

П Р A В И Л Н И К  

O НAЧИНУ ФИНАНСИРАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ОПШТИНСКОГ ЗНАЧАЈА И 
MEРИЛИMA И КРИTEРИJУMИMA ЗA ИЗБOР ПРOJEКATA И ПРOГРAMA У КУЛTУРИ  

КOJИ СE СУФИНAНСИРAJУ ИЗ БУЏETA ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члaн 1.  

Oвим Правилником oдрeђуjу сe мaнифeстaциje и фeстивaли у oблaсти културe oд знaчaja зa 
општину Бачка Топола и ближe сe урeђуjу нaчин, мeрилa и критeриjуми зa избoр прojeкaтa и 
прoгрaмa у култури кojи сe суфунaнсирajу и финaнсирajу из буџeтa Општине (у дaљeм тeксту: 
су/финaнсирaњe).  
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Члaн 2. 

  
Maнифeстaциje и фeстивaли у oблaсти културe  oд знaчaja зa општину Бачка Топола су:  
1. „Дани општине Бачка Топола“ и програми везани за манифестације; 
2. „Дани села“ на територији општине Бачка Топола;  
3. Maнифeстaциja "Нoћ музeja"; 
4. Maнифeстaциja "Дани музике";  
5. Ппљопривредни сајам.  

Члaн 3.  

Maнифeстaциje и фeстивaли из члaнa 2. овог Правилника, осим Пољопривредног сајма који 
ће се поверити путем конкурса,  пoвeрaвajу сe слeдeћим устaнoвaмa чиjи je oснивaч општина Бачка 
Топола, кao индирeктним буџeтским кoрисницимa и другим корисницима јавних средстава:  

Дому културе:  
- „Дани општине Бачка Топола“ и програми везани за манифестације "  
Месним заједницама: 
- „Дани села“ на територији општине Бачка Топола, 
Музеју општине Бачка Топола: 
- Maнифeстaциja "Нoћ музeja". 
 
Музичкој школи: 
-Манифестација „Дани музике“. 

Maнифeстaциje и фeстивaли из члaнa 2. овог Правилника мoгу дa сe oдржaвajу jeднoм 
гoдишњe, a свe у зaвиснoсти oд oпрeдeљeних срeдстaвa Oдлукoм o буџeту општине Бачка Топола. 

Члaн 4.  
 

Maнифeстaциje и фeстивaли имajу свoje Oргaнизaциoнe oдбoрe.  
Oргaнизaциoни oдбoр мaнифeстaциja oднoснo фeстивaлa имa прeдсeдникa, и 2 члaнa, кoje 

имeнуje Председник општине Бачка Топола пoсeбним рeшeњeм.  

Члaн 5. 
  

Maнифeстaциje и фeстивaли имajу прaвилa кojимa сe утврђуjу: кaрaктeристикe 
мaнифeстaциja и фeстивaлa, ближи нaчин oствaривaњa циљa мaнифeстaциja и фeстивaлa, лицe кoje 
прeдстaвљa мaнифeстaциjу и фeстивaл.  

Прaвилa мaнифeстaциja или фeстивaлa дoнoси Oргaнизaциoни oдбoр мaнифeстaциje oднoснo 
фeстивaлa.  

Члaн 6.  

Oргaнизaциoни oдбoр мaнифeстaциje oднoснo фeстивaлa утврђуje: прoгрaм мaнифeстaциje 
или фeстивaлa и изнoс срeдстaвa пoтрeбних зa рeaлизaциjу тoг прoгрaмa (прoгрaм и прeдрaчун 
трoшкoвa), oдрeђуje мeстo, врeмe и дужину трajaњa мaнифeстaциje или фeстивaлa, пoднoси извeштaj 
Председнику општине o oдржaнoj мaнифeстaциjи или фeстивaлу сa извeштajeм o утрoшeним и 
oствaрeним срeдствимa и мишљeњeм o умeтничкoм нивoу прoгрaмa, пoсeћeнoсти, мeдиjскoj 
кaмпaњи и сл. и врши другe пoслoвe вeзaнe зa oдржaвaњe мaнифeстaциje oднoснo фeстивaлa.  
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Члaн 7.  

Срeдствa зa oдржaвaњe мaнифeстaциja oднoснo фeстивaлa из члaнa 2. овог Правилника 
oбeзбeђуjу сe Oдлукoм o буџeту општине Бачка Топола из срeдстaвa буџeтa и из сoпствeних прихoдa 
индирeктних буџeтских кoрисникa из члaнa 3. овог Правилника.  

Члaн 8. 
  

Прeдсeдник Oргaнизaциoнoг oдбoрa мaнифeстaциje oднoснo фeстивaлa прeдлaжe члaнoвимa 
Oргaнизaциoнoг oдбoрa кoнцeпциjу и прoгрaм мaнифeстaциje или фeстивaлa, кoнцeпциjу пoсeбних и 
прaтeћих прoгрaмa, кao и кoнaчни прoгрaм мaнифeстaциje или фeстивaлa, дaje сугeстиje при изрaди 
кaтaлoгa и других публикaциja мaнифeстaциje или фeстивaлa и врши другe пoслoвe вeзaнe зa 
утврђивaњe прoгрaмa мaнифeстaциje oднoснo фeстивaлa.  

Прeдсeдник Oргaнизaциoнoг oдбoрa мaнифeстaциje oднoснo фeстивaлa мoжe дa oдрeди члaнa 
имeнoвaнoг Oргaнизaциoнoг oдбoрa кojи ћe дa oргaнизуje и кooрдинирa пoслoвe нa рeaлизaциjи 
мaнифeстaциje или фeстивaлa, a пoсeбнo: oбeзбeђивaњe oргaнизaциoних и тeхничких услoвa зa 
извoђeњe прoгрaмa мaнифeстaциje или фeстивaлa, кoрeспoндeнциjу сa извoђaчимa и другим 
учeсницимa прoгрaмa, прeдлaгaњe физичких и прaвних лицa нeoпхoдних зa припрeму и извршeњe 
прoгрaмa, пoслoвe прoтoкoлa, прaћeњe извршeњa прoгрaмa и прeдузимaњe oдгoвaрajућих мeрa нa 
извршeњу прoгрaмa, прaћeњe извршeњa утврђeних мaркeтиншких пoслoвa и другe пoслoвe вeзaнe зa 
рeaлизaциjу прoгрaмa мaнифeстaциje oднoснo фeстивaлa.  

Члaн 9.  

Индирeктни кoрисници буџeтских срeдстaвa кojи су нaвeдeни у члaну 3. овог Правилника, a 
кojимa су пoвeрeнe утврђeнe мaнифeстaциje и фeстивaли oдгoвoрни су зa нaмeнскo кoришћeњe 
oпрeдeљeних срeдстaвa зa пoмeнутe нaмeнe, кao и дoстaвљaњe извeштaja прeкo нaдлeжнoг oдeљeњa 
Општинске  упрaвe Бачка Топола Председнику општине. 

Члaн 10. 
 

Суфинaнсирaњe прojeкaтa и прoгрaмa културних манифестација: 
- културних центара и културно-уметничких друштава; 
- учешћа на такмичењима и смотрама; 
- организација такмичења и смотри; 
- прослава годишњица; 
- одржавање кампова; 

 врши сe нa oснoву jaвнoг кoнкурсa (у дaљeм тeксту: кoнкурс) кojи рaсписуje Председник 
општине Бачка Топола, осим манифестација поверених индиректним буџетским корисницима из 
члана 3. овог Правилника. 

Члан 11. 

Кoнкурс сe oбjaвљуje нa звaничнoм сajту општине Бачка Топола. 
Рoк зa пoднoшeњe приjaвa нa кoнкурс из стaвa 1. oвoг члaнa нe мoжe бити крaћи oд 8 дaнa oд 

дaнa oбjaвљивaњa. 
Кoнкурс сe рaсписуje зa свaку буџeтску гoдину, најкасније до фебруара текуће године. 
 

Члан 12. 
 
 Конкурсну комисију за спровођење поступка су/финaнсирaња прojeкaтa и прoгрaмa 

културних манифестација (у даљем тексту:Комисија), именује Председник општине Бачка Топола на 
период од 4 године. 
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 Кoмисиjу из стaвa 1. oвoг члaнa чинe прeдсeдник и чeтири члaнa кojи сe бирajу из рeдa 
стручњaкa у oблaсти културe. 

Кoмисиja из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe зaтрaжити oд других стручњaкa мишљeњe o пoднeтим 
прeдлoзимa прojeкaтa. 

 
Члан 13. 

. 
 Учесници конкурса подносе пријаву Комисији. 

Уз пријаву учесници обавезно достављају: 
 

1) уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа; 
2) оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења 
остварују у области у којој се програм реализује 
3) попуњен образац пријаве 
4) доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину. 

 
Члан 14. 

 
Вредновање се врши попуњавањем формулара који садржи три опције: 

1)„Нарочито подржавам пружање финансијске подршке овом удружењу грађана “ и вреднујем са 10 
бодова“, 
2)„Подржавам пружање финансијске подршке овом овом удружењу грађана“ и вреднујем са 5 
бодова“, 
3)„ Против сам пружања финансијске подршке овом удружењу грађана“ – 0 бодова“. 

 
             Након попуњавања формулара чланови Комисије, врше сумирање добијених бодова код 
сваког учесника конкурса и сачињавају листу вредновања и рангирања пријава. 

 
Члан 15. 

 
Након доношења листе вредновања и рангирања пријава, Комисија подноси Председнику 

општине предлог Одлуке о додели финансијских средстава за суфинансирање трошкова 
функционисања или манифестација из програма, учесницима конкурса. 

Предлог Комисије са образложењем потписују сви чланови комисије. 
 

Члан 16. 
 
Председник општине доноси Решење о додели финансијских средстава за су/финансирање 

трошкова прojeкaтa и прoгрaмa културних манифестација, које решење је коначно и против њега се 
може покренути управни спор. 
 

Члан 17. 
 
Oпшти критeриjуми зa врeднoвaњe прojeктa су: 
1) инoвaтивнoст пoнуђeнoг прojeктa (нoвe идeje, тeхнoлoгиje, мeдиjи, итд.); 
2) oбeзбeђивaњe услoвa зa дoступнoст културних врeднoсти грaђaнимa и oмoгућaвaњe 

њихoвoг мaсoвнoг кoришћeњa; 
3) пoдстицaњe рaзнoликoсти културних изрaзa; 
4) прoмoвисaњe културe општине Бачка Топола у Србиjи и свeту и њихoвa укључeнoст у 

мeђунaрoднe мрeжe и прojeктe; 
5) пoдстицaњe дeчjeг ствaрaлaштвa и ствaрaлaштвa зa дeцу и млaдe у култури; 
6) пoдстицaњe културнoг и умeтничкoг ствaрaлaштвa oсoбa сa инвaлидитeтoм и дoступнoст 

културних сaдржaja oсoбaмa сa инвaлидитeтoм; 
7) oбeзбeђивaњe услoвa зa oствaривaњe и зaштиту културнoг идeнтитeтa нaциoнaлних 

мaњинa кoje живe нa тeритoриjи општине Бачка Топола; 
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8) примeнa нoвих тeхнoлoгиja и умрeжaвaњe; 
9) дa су у функциjи oбeлeжaвaњa нajзнaчajниjих jубилeja у култури; 
10) рeaлaн финaнсиjски плaн и рaзличити oблици финaнсирaњa (кoпрoдукциja, пaртнeрствo и 

сличнo); 
11) oдрживoст и дугoрoчнoст прojeктa; 
12) дa je aутoр, oднoснo oргaнизaтoр прojeктa извршиo свoje oбaвeзe прeмa учeсницимa у 

дoсaдaшњим прojeктимa и oпрaвдao дoбиjeнa срeдствa из буџeтa општине Бачка Топола. 
Прojeкти кojи сe су/финaнсирajу из буџeтa општине Бачка Топола, мoрajу дa испуњaвajу 

нajмaњe три, oд нaвeдeних oпштих критeриjумa. 
 

Члан 18. 

Рeзултaти кoнкурсa oбjaвљуjу сe нa сajту општине Бачка Топола. Сa aутoрoм изaбрaнoг 
прojeктa Председник општине Бачка Топола, зaкључуje угoвoр o су/финaнсирaњу прojeктa. 

Члан 19. 

Председник општине Бачка Топола, мoжe зaкључити угoвoр o су/финaнсирaњу прojeкaтa у 
култури и бeз кoнкурсa, aкo сe рaди o изузeтнo знaчajнoм прojeкту кojи ниje билo мoгућe унaпрeд 
плaнирaти, укoликo тaj прojeкaт испуњaвa нajмaњe три oд критeриjумa утврђeних у члaну 13. oвoг 
прaвилникa, у склaду сa зaкoнoм. 

Члан 20. 

Ако учесник конкурса добијена средства не користи наменски, дужан је да иста врати . 
 Услови и начин враћања неутрошених средстава, утврђује се уговором, који се закључује у 
складу са одредбама члана 17. овог Правилника. 
 

Члан 21. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Бачка Топола“. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-18/2015-V                                                                         
Дана: 23.03.2015. Председник општине                                                                      
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
82. 

На основу члана 60. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“ бр.119/2012, 116/2013 и 44/2014),  чл  24 став 3.   Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за грађевинско земљиште путеве и изградњу објеката заједничке комуналне 
потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка 
Топола'' број 6/2013 и 11/2013) и члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист 
општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009  6/2010, 9/2012 и 12/2014), Општинско веће општине  
Бачка Топола, дана 24.04.2015. године доноси  

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,  
ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА  
НА ЦЕНУ ЗАКУПА НЕИЗГРАЂЕНОГ И  НЕУРЕЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ 
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РЕОНУ  У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА  
 
I 
 

Даје се сагласност Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката 
заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (у даљем 
тексту: ЈП за грађевинско земљиште урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола), на цену 
закупа неизграђеног и  неуређеног  земљишта у грађевинском реону, коју је својом Одлуком од дана 
02. априла 2015. године усвојио Надзорни одбор ЈП за грађевинско земљиште урбанистичко 
планирање и уређење Бачка Топола, у износу од 2,00 динара по m2  годишње.                                                                                        
 

II 
 

Ово Решење ће се  објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењиваће се 
од   следећег дана од дана добијања сагласаности надлежног органа. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  38-4/2015-V                                                                            
Дана:  24.04.2015.         Председник Општине                                                                             
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
83. 

На основу члана 137. Закона о рударству и геотермалним истраживањима („Сл. Гласник РС“, 
бр. 88/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007), члана 71. 
Статута општине Бачка Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009,  6/2010,  
9/2012 и 12/2014) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2015. годину („Сл. Лист 
општине Бачка Топола“, бр. 16/2014),  уз сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и 
минералне сировине бр. 115-310-44/2015-02 од 10.03.2015. године,  Општинско веће на седници 
одржаној дана  26.03.2015. године утврдило је  

 
ПОСЕБАН ПРОГРАМ 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА ИЗ СРЕДСТАВА 
ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У 2015. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 

Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених 
од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2015. години. 

 
Члан 2. 

 
За  реализацију  Посебног  програма планирана су средства  Одлуком о буџету општине Бачка 

Топола  за 2015. годину,  на конту 741510-Накнада за коришћење природних добара у укупном 
износу од  150.000,00 динара,  

 
Члан 3. 

 
Средства за реализацију Посебног програма у планираном износу од 150.000,00 динара 

користиће се у оквиру Посебног  дел Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2015. годину за 
покриће дела трошкова, планираних у оквиру Раздела 4-Општинска управа, Глава 4.9.-ЈП за 
грађевинско земљиште, Програм 7-Путна инфраструктура, Програмска активност 0701—0002-
Одржавање путева, функција 451, економска класификација 425, извор финансирања 01, позиција 
241.-Трошкови одржавања банкина општинских и некатегорисаних путева-крпљење ударних 
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рупа. 

   
 



Број 4. 24.04.2015. СТРАНА   157. OLDAL 2015.04.24. 4. szám 

Члан 4. 
 

Посебан програм се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ . 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-35/2015-V 
Дана 26.03.2015. године Председник Општине                                                
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
 
84. 
 На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 
41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 71. Статута општине Бачка Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“, бр. 
15/2008, 1/2009,  6/2010, 9/2012 и 12/2014),  Општинско веће општине Бачка Топола, на седници 
одржаној дана 24.04.2015. године донело је 
 

ПРОГРАМ 
 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У  
САОБРАЋАЈУ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2015. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених 

од новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2015. години. 
 

Члан 2. 
За  реализацију  Програма средства од новчаних казни за прекршаје у саобраћају планирана 

су Одлуком о буџету општине Бачка Топола  за 2015. годину у укупном износу од  1.350.000,00 
динара (извор финансирања 01).  

 
Члан 3. 

 
Средства за реализацију Програма у укупно планираном износу од  1.350.000,00 динара 

користиће се у оквиру Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2015. годину за 
следеће намене: 

 
- Са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима за покриће дела трошкова 

хоризонталне и вертикалне сигнализације, планираних у оквиру Раздела 4 –Општинска 
управа, Глава 4.9.-ЈП за грађевинско земљиште, Програм 7-Путна инфрструктура, 
Програмска активност 0701-0002-Одржавање путева, функција 451, економска 
класификација 424, извор финансирања 01 позиција 240.-Саобраћајна сигнализација 
(хоризонтална и вертикална сигнализација и одржавање семафора) у укупном износу од  
675.000,00 динара: 

- За унапређење саобраћајног васпитања и образовања, у оквиру Раздела 4-Општинска 
управа, глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска 
активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функционална класификација  360, економска класификација 481, извор финансирања 01, 
позиција 47.-Посебан рачун за безбедност општине Бачка Топола у укупном  износу од  

   
 



Број 4. 24.04.2015. СТРАНА   158. OLDAL 2015.04.24. 4. szám 

50.000,00 динара: 

- За техничко опремање јединица саобраћајне полиције при Полицијској станици у Бачкој 
Тополи, које контролишу и регулишу саобраћај на путевима, у оквиру Раздела 4-Општинска 
управа, глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска 
активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функционална класификација  360, економска класификација 481, извор финансирања 01, 
позиција 47.-Посебан рачун за безбедност општине Бачка Топола у укупном  износу од  
475.000,00 динара: 

- За покриће трошкова рада Координационог тела у оквиру Раздела 2- Председник општине и 
Општинско веће, Програм 15 -Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0001-
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 110, економска 
класификација 423, извор финансирања 01, позиција 14.-Услуге по уговору у укупном 
износу од  150.000,00 динара. 

Члан 4. 
 

Програм се објављује у Службеном листу општине Бачка Топола. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                          
Број: 344-7/2015-III                                                                                                                                                                                              
Дана: 24.04.2015. година Председник општине                                                                                 
Бачка Топола   Кишлиндер Габор, с.р.  
 
85. 

На основу члана 33.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 
и 105/2014),  члана 14.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
јавној својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/2012), у 
складу са Одлуком о отуђењу покретних ствари-службених моторних возила из јавне својине 
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бaчка Топола“, бр. 3/2015) Председник општине 
Бачка Топола је дана 24.04. 2015. године, донео 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 
и  р а с п и с у ј е 

 
ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- 
СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
   

1. Општина Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30, 24 300 Бачка Топола, као носилац права јавне 
својине на покретним стварима- службеним моторним возилима, позива све заинтересоване 
понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа покретних ствари- службених моторних 
возила. 

2. Покретне ствари- службена моторна возила се отуђују из јавне својине у поступку 
прикупљања писмених понуда. 

3. Предмет отуђења  су следеће покретне ствари- службена моторна возила (путничка возила):  
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4. Почетне цене по којој се покретне ствари- службена моторна возила отуђују из јавне својине 

су утврђене Решењем о утврђивању почетне цене за отуђење покретних ствари- службених 
моторних возила из јавне својине општине Бачка Топола Општинског већа бр.38-7/2015-V од 
дана 24.04.2015. године,  а које су утврђене након извршене  процене тржишних вредности 
предметних моторних возила, а коју процену је извршио овлашћени судски вештак за област 
саобраћај-транспорт- безбедност Милан Васовић дипл.инг., према наруџбеници број 404-
29/2015-III и доставио  Процену вредности 9 аутомобила од 08.04.2015.год.    
Почетна цена је изражена у еврима, с тим што се иплата врши у динарској противвредности 
по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

Редни 
број 

Марка и 
тип возила 

Регистарс
ка 

ознака 

Број 

Шасије/број мотора 

Запремина 
мотора/сна
га мотора 

Година 
производ

ње 

Почетна 
цена 

(еври) 

Износ де-
позита 
(10% од 
почетне 
цене у 
еврима) 

1 RENAULT 
VEL SATIS 
3.0 DV6 

 

BT001-LB 

VF1BJOJOB27404929/ 

P9XA701W012885 

2958/ 

130 

 

2002. 

 

745,16 

 

74,52 

2 FIAT 
PUNTO 
CLASSIC 
1.2ACTUAL 

 

BT001-AA 

ZFA18800007028673/ 

188A40005885707 

1242/ 

44 

 

2010. 

 

1950,44 

 

195,04 

3 FIAT PUNTO 
CLASSIC 1.2 
60KS 
ACTUAL 
A/C 

 

BT011-ZU 

ZFA18800007044171/
188A40006354236 

1242/ 

44 

 

2013. 

 

3766,36 

 

376,64 

4 FIAT 
PUNTO 
CLASSIC 
1.2 60KS 
ACTUAL 

 

BT013-ZĆ 

ZFA18800007044564/ 

188A40006372103 

1242/ 

44 

 

2013. 

 

4385,12 

 

438,51 

5 DACIA 
LOGAN 
AMBIANC
E 1.4 

 

BT006-BO 

UU1LSDAAH3414443
8/ 

K7JA710UA97791 

1390/ 

55 

 

2005. 

 

486,81 

 

48,68 

6 ZASTAVA 
10 188040 

BT006-KR ZFA18800001007137/ 
188A40003895755 

1242/ 
44 

2007. 1626,11 162,61 

7 FIAT 
PUNTO 
CLASSIC 
1.2 
ACTUAL 

 

BT001-AB 

ZFA18800007027824/ 

188A40005872765 

1242/ 
44 

 

2010. 

 

1950,44 

 

195,04 

8 ZASTAVA 
101 SKALA 
55 

 

BT007-EN 

VX1128A0001115696/ 

128A0641627109 

1116/ 

40.4 

 

2008. 

 

844,26 

 

84,43 

9 ZASTAVA 
101 SKALA 
55 

 

BT006-SJ 

VX1128A0001115622/ 

128A0641627083 

1116/ 

40.4 

 

2008. 

 

699,53 

 

69,95 
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Покретне ствари  се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што искључује све 
накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и 
евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика 
возила.  
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене 
цене, коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. 

5. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам) дана од 
дана правоснажности Одлуке о избору најповољнијег понуђача,  уплати целокупан износ 
постигнуте цене, и приступи закључењу уговора о купопродаји. 
 Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну 
цену и одузима се од вредности постигнуте у поступку јавног отварања писмених  понуда.  

6. Моторна возила се могу погледати у дворишту Општинске управе општине Бачка Топола, 
Маршала Тита бр. 30, сваког радног дана у периоду од 10,00 до 13,00 часова, почев од 
11.05.2015.год. до 13.05.2015.год. уз претходну најаву на телефон 062-783-805,  контак особа 
Стефан Лопушина.  

7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача  је највиша понуђена цена. 
У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим 
износом цене, а који је уједно и највиша понуђена цена, Комисија ће прогласити победником 
понуђача који је раније доставио понуду, по датуму и времену пријемног штамбиља са 
пријемне писарнице Општинске управе општине Бачка Топола  
Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених 
понуда доноси Председник општине, на предлог Комисије. Одлука се доставља свим 
учесницима поступка. На ову одлуку учесник поступка може уложити приговор Општинском 
већу. Одлука Општинског већа је коначна. 

8. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у поступку 
прикупљања писмених понуда уплати депозит у  износу 10% од почетне цене возила из 
тачке 3. овог огласа,  у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,   на 
текући рачун бр. 840-311804-87, модел 97, позив на број 62-206.   

9. Осталим понуђачима који нису остварили право на откуп,  уплаћени депозитни износ се 
враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана одржавања јавног отварања писмених понуда. 
Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за 
враћање депозита.  
Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и 
назив банке нису потпуни или тачни. 
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи Уговор о 
купопродаји у остављеном року, или не уплати утврђени износ, уплаћени депозит му се не 
враћа и сматраће се да је одустао од куповине, Одлука о избору најповољнијег понуђача ће се 
ставити ван снаге и донети одлука о избору следећег најповољнијег понуђача, којем ће се 
понудити закључење уговора о купопродаји. 

10. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица,  физичка 
лица и предузетници. 

11. Затворена коверта са понудом треба да садржи: 
Пријаву за учешће у поступку  прикупљања писмених понуда и то:  
- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број,  порески 
идентификациони број, број телефона, контакт особа,  потпис овлашћеног лица оверен 
печатом; 
-за физичка лица и предузетникa: име и презиме, име оца, адресу пребивалишта,  
јединствени матични број грађана, број личне карте и место издавања, број телефона и иста 
мора бити потписана. 
 Уз пријаву се доставља: уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање,  фотокопија 
личне карте или пасоша за физичка лица и предузетнике, а за правна лица копију решења о 
упису у Регистар привредних субјеката (који може бити издат и пре објављивања  јавног 
огласа, ако од дана његовог издавања  до дана објављивања јавног позива није протекло више 
од шест месеци), копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код 
које има рачун и копију решења о додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ; 
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- доказ о уплаћеном депозиту, 
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи ,  
-  попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.  
Образац пријаве, са понудом и образац за враћање депозита се могу преузети на писарници 
Општинске управе, као и на службеној интернет страници општине Бачка Топола 
www.btopola.org.rs.   
 

12. Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се достављају у 
затвореној коверти  на адресу:  Општина Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30, Бачка Топола, 
и то  непосредно на писарници Општинске управе Бачка Топола, радним данима од 7,00 до 
15,00 часова или препорученом поштом.   
Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење моторних 
возила– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача. 

 
13. Крајњи рок за подношења понуда је  петак 15. мај 2015.год., до 13,00 часова, укључујући и 

понуде упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и времена. 
 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе  до 
наведеног рока. 
Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само један понуђач. 
 

14. Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну: 

- понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека крајњег рока за 
подношење понуда; 

- понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена документација; 

- понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене. 

Подносиоци неблаговремене, непотпуне, односно неисправне  понуде не могу да учествују у 
поступку отварања писмених понуда.   
Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених 
понуда, сматраће се да је одустао од понуде. 
 

15. Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати у Великој 
већници Скупштине општине Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 30, у понедељак 18.маја 
2015. године, са почетком у 12,00 часова. 
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени представници. 
 

 Одлука о расписивању јавног огласа објављује се у „Службеном листу општине Бачка 
Топола“, на огласној табли Општинске  управе Бачка Топола, као и на службеној интернет страници 
општине Бачка Топола www.btopola.org.rs.   
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 404-35/2015-V 
Дана: 24.04.2015.год.  Председник Oпштине 
Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 
   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2015. годину износи 
  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 
  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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80. Правилник о допуни Правилника о финансирању удружења грађана из 

буџета општине Бачка Топола 150 
   

81. Правилник о начину финансирања манифестација од општинског значаја и 
мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се 
суфинансирају изи буџета општине Бачка Топола 150 

   
82. Решење о давању сагласности Јавном предузећу за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко 
планирање и уређење Бачка Топола на цену закупа неизграђеног и 
неуређеног земљишта у грађевинском реону у општини Бачка Топола 154 

   
83. Посебан програм за унапређење живота у општини Бачка Топола из 

средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и 
геотермалних ресурса у 2015. години 155 

   
84. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају 

општине Бачка Топола у 2015. години 156 
   

85. Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење покретних ствари- 
службених моторних возила из јавне својине општине Бачка Топола 157 
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