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3.
На основу члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 10. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 68. став 1.
тачка 8) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009,
6/2010, 9/2012 и 12/2014), и члана 17. став 1. 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 на основу Предлога Комисије за спровођење поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда ради прибављања, отуђења, односно давања у закуп
непокретности у јавној својини, дана 16.01. 2017. године доноси
ОДЛУКА
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
ЗА ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I ИЗДАЈУ СЕ У ЗАКУП пословне просторије, искључиво за обављање пословне делатности:
трговина фармацеутским производима на мало у апотекама, и то:
- Пословна просторија у Бачкој Тополи, на адреси Главна бр.7, катастарска парцела бр. 4463,
уписана у лист непокретности бр. 6569, к.о. Бачка Топола-град, а која има укупну корисну
површину од 202,55 m2;
- Пословна просторија у Бачкој Тополи, на адреси Светог Стефана бр.1, постојећа просторија
апотеке у згради Дома здравља „Др. Хаџи Јанош“, катастарска парцела бр. 2032, уписана у лист
непокретности бр. 6569, к.о. Бачка Топола-град а која има укупну корисну површину од 87,62
m2;
- Пословна просторија у Старој Моравици, на адреси Бајшански пут 2, катастарска парцела бр.
1987, уписана у лист непокретности бр. 4848, к.о. Стара Моравица, а која има укупну корисну
површину од 81,56 m2;
- Пословна просторија у Пачиру, на адреси Лазе Костића бр. 2, катастарска парцела бр. 1182,
уписана у лист непокретности бр. 2940, к.о. Пачир, а која има укупну корисну површину од
68,51 m2;
- Пословна просторија у Гунарошу, на адреси 18. Oктобра 2., катастарска парцела бр. 671,
уписана у лист непокретности бр. 2166, к.о. Гунарош, а која има укупну корисну површину од
88,15 m2;
- Пословна просторија у Бајши, на адреси Закина бр.10, катастарска парцела бр. 1329, уписана у
лист непокретности бр. 2731, к.о. Бајша, а која има укупну корисну површину од 65,06 m2.
јавна својина Општине Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30 у 1/1 дела, у виђеном стању,
најповољнијем понуђачу : „GOODWILL APOTEKA“ здравствена установа, 24000 СУБОТИЦА,
МАТКА ВУКОВИЋА БР.10, МАТ.БР. 08900744, ПИБ:479695422, (у даљем тексту: Закупац).
II Висина укупне месечне закупнине за све пословне просторије из тачке I износи 150.252,50
динара, који износ се утврђује у еурима по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан
јавног отварања писмених понуда, а који курс је на дан 13.01.2017. год. 123,7821, те укупна месечна
закупнина износи 1.213,85 еура.
Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозитни износ од 13.868,00 динара урачунава у укупну
висину закупнине.
Поред закупнине Закупац је у обавези да плаћа и друге трошкове коришћења закупљеног простора
(електрична енергија, грејање, вода, телефон, чистоћа и др.)
III Пословне просторије из тачке I се издају на временски период од 10 година.
IV Закупац се обавезује да најкасније у року од 8 (осам) дана од дана коначности ове одлуке
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закључи Уговор о закупу пословних просторија са Општином Бачка Топола, коју заступа Председник
општине (у даљем тексту: Закуподавац), којим ће се регулисати сва права и обавезе Закупца и Закуподавца
у складу са законским и подзаконским прописима.
У случају да Закупац не приступи закључењу Уговора о закупу, нема право на повраћај уплаћеног
депозитног износа, а одлука о избору најбољег понуђача са ставља ван снаге.
V Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
Образложење
Дана 27.12.2016. године Општинско веће општине Бачка Топола је донело Одлуку о расписивању
јавног огласа за давање у закуп пословних просторија у јавној својини општине Бачка Топола и расписало
Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп пословних просторија у јавној својини
општине Бачка Топола број 464-27/2016-V, која је објављена у „Службеном листу општине Бачка Топола“
дана 28.12.2016. број 18/2016. Предмет закупа су пословне просторије у којима се обавља делатност
трговина фармацеутским производима на мало у апотекама, све у јавној својини Општине Бачка Топола,
Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30 у 1/1 дела. Предметна пословне просторије се издају на временски
период од 10 година. Почетна цена месечног закупа је одређена за сваки пословни простор појединачно, а
која цена је одређена на основу Решења о утврђивању висине закупнине за пословне просторије и остале
објекте и гараже на којима право коришћења има Општина Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр. 9/2011), с тим да се све пословне просторије морају узети у закуп и понуђач је дужан да
понуди укупну месечну закупнину.
Комисија за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда ради
прибављања, отуђења, односно давања у закуп непокретности у јавној својини, образована решењем
Председника општине, је дана 13.01.2017. године спровела поступак јавног отварања писмених понуда, о
чему је сачинила записник.
Комисија је размотрила једну поднету понуду,
извршила увид у приложене исправе,
констатовала да је понуда благовремена и потпуна, и нашла да су испуњени услови за издавање у закуп
пословних просторија у јавној својини Општине Бачка Топола,
и утврдила предлог за избор
најповољнијег понуђача, а то је: : „GOODWILL APOTEKA“ здравствена установа, 24000 СУБОТИЦА,
МАТКА ВУКОВИЋА БР.10, МАТ.БР. 08900744, ПИБ:105976804, која је понудила укупну месечну
закупнину у износу од 150.252,50 динара без ПДВ-а, а који износ се прерачунава у еуре по средњем
званичном курсу Народне банке Србије. Комисија је у складу са чланом 16. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, број 9/2012) Председнику општине доставила предлог одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
На основу образложеног предлога Комисије, у складу са чланом 10. став 2. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012,
48/2015 и 99/2015) и члана 17. став 1. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012),
донета је одлука о избору најповољнијег понуђача за давање у закуп непокретности у јавној својини.
С обзиром на све горе наведено одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити приговор Општинском већу општине
Бачка Топола, у року од 8 (осам) дана, од дана пријема ове одлуке. Одлука Општинског већа је коначна.

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 464-27/2016-V-3
Дана: 16.01.2017.
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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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 и 145/2014) и члана 24. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист
општине Бачка Топола“ број 4/10) и Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине
Бачка Топола – ради изградње донете од Скупштине општине Бачка Топола бр. 463-12/2016- V од
29.12.2016. године, на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола
број 48/2017-I од дана 19.01.2017. године, Председник општине је дана 20.01.2017.године донео:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ)
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
РАДИ ИЗГРАДЊЕ
1. Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште у јавној својини, у 1/1 дела, Општине Бачка
Топола ул.Маршала Тита бр. 30, уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар
непокретности Бачка Топола у лист непокретности број 6569 К.О. Бачка Топола-град:
- парцела број 1789, улица Кривајска, пашњак 2. класе, површине од 4 ha - 41 a - 37 m2, градско
грађевинско земљиште,
парцела број 1790, улица Кривајска, јаруга, површине од 7 a - 97 m2, градско грађевинско
земљиште,
- парцела број 1791, улица Кривајска, пашњак 2. класе, површине од 08 a - 42 m2, градско
грађевинско земљиште,
- парцела број 1792, улица Кривајска, јаруга, површине од 06 a - 36 m2, градско грађевинско
земљиште,
- парцела број 1793, улица Кривајска, јаруга, површине од 3 a - 88 m2, градско грађевинско
земљиште,
- парцела број 1794, улица Кривајска, јаруга, површине од 2 a - 11 m2, градско грађевинско
земљиште,
- парцела број 1795, улица Кривајска, шума 3. класе, површине од 88 a - 52 m2, градско грађевинско
земљиште,
укупне површине од 05 ha - 58 а - 63 m2
2. Грађевинско земљиште се налази у северном делу насеља Бачке Тополе, по Генералном плану Бачке
Тополе у блоку бр. 12.
Грађевинско земљиште је оивичено са северне стране улицом Плитвичка (парц.бр.7397), са источне
стране реком Криваја (7300), са јужне стране парцелама индивидуалног становања (1786, 1787, 1788), а
са западне стране улицом Кривајска (7398).
Према постојећем стању парцеле су неизграђено грађевинско земљиште. Подземне воде су на малој
дубини испод површине терена.
3. Намена грађевинског земљишта
Према Генералном плану Бачке Тополе предметни простор је предвиђен за намену парковско
зеленило, а према Одлуци о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Бачка Топола
– ради изградње, донете од стране Скупштине општине Бачка Топола бр. 463-12/2016- V од 29.12.2016.
године предметни простор је намењен за изградњу спортско-рекреативног садржаја.
4.

Подаци о уређености – степену комуналне опремљености
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: Постоји изграђена водоводна мрежа у улици Плитвичкој.
Канализација је изграђена у улици Маршала Тита од раскрснице са улицом Јанка Веселиновића према
југу.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА:
За снабдевање планираних садржаја потребно је изградити трансформаторску станицу СТС снаге до
400 kVA. Процењена максимална снага износи 120 kW. Инвеститор изградње високонапонских
капацитета је ЕПС Дистрибуција.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА:
Постоји могућност прикључка објеката на предметној парцели на телекомуникациону инфраструктуру
више оператера.
ГАСОВОД: Дистрибутивна гасоводна мрежа постоји у улицами Кривајска.
САОБРАЂАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА: У улици Маршала Тита је државни пут IIA реда бр.100
(Суботиц-Нови Сад-Београд); у улицама Плитвичка и Кривајска изграђени су коловози.
5. Услови за изгадњу
Услови за изградњу нису дефинисани у Генералном плану, нити је таква намена обухваћена
Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.
Услови се одређују урбанистичким планом/пројектом односно Локацијским условима, сагласно
Одлуци о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Бачка Топола – ради изградње
донете од Скупштине општине Бачка Топола бр. 463-12/2016- V од 29.12.2016. године и специфичној
намени изградње спортско-рекреативног садржаја.
6. Рок привођења земљишта намени не може бити дужи од три (3) године.
7. Почетну цена за отуђење грађевинског земљита у поступку прикупљања понуда је на предлог
Комисије за грађевинско земљиште утврдило Општинско веће општине Бачка Топола закључком број
38-1/2017-I од 17.01.2017. године и иста износи 155,00 динара по m2 (метру квадратном), односно
укупна почетна цена свих наведених парцела износи 8.658.765,00 динара.
Учесници у поступку прикупљања понуда су у обавези да уплате гарантни износ (депозит) за учешће
у поступку прикупљања понуда, који износи 10% од почетне цене земљишта, односно 865.876,50
динара, на рачун Општинске управе Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30. који се води код РС
Министарство финансија Управа за трезор Филијала Суботица, број 840-311804-87, модел 97 са
позивом на број 62-206.
8. Најповољнијем понуђачу уплаћени гарантни износ урачунава се у цену земљишта и одузима се од
вредности постигнуте у поступку јавног отварања понуда, док се осталим понуђачима који нису
остварили право на откуп земљишта, уплаћени гарантни износ враћа у року од 5 (пет) дана од дана
одржавања јавног отварања понуда.
9. Право учешћа у поступку отуђења грађевинског земљишта имају сва заинтересована правна и физичка
лица која уплате гарантни износ и поднесу уредну и благовремену писану понуду.
10. Рок за достављање понуда је до 21.-ог 02. 2017. године (уторак) до 12,00 часова.
Понуде се предају Комисији за спровођење поступка јавног надметања ради отуђења, односно давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини на писарници ЈП за грађевинско земљиште,
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, Маршала Тита бр. 70. Благовременим ће се сматрати
све понуде које стигну у писарницу Јавног предузећа до наведеног рока. Понуда је непотпуна ако не
садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе, како је предвиђено јавним огласом.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.
11. Понуде у поступку прикупљања понуда се достављају у затвореној коверти са назнаком:
на предњој страни:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ“
Бројеви катастарских парцела ____
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на задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача
12. Понуда мора да садржи:
- За правна лица: назив и седиште, матични број и број решења о регистрацији код АПР-а, порески
идентификациони број и иста се оверава потписом и печатом овлашћеног лица;
- За физичка лица: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, а ако је то лице
предузетник и податке о упису у регистар АПР-а и порески идентификациони број;
Уз понуду учесник је дужан приложити:
- оверену фотокопију акта о регистрацији;
- доказ о уплати гарантног износа;
- изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа;
- учесници који имају седиште на територији општине Бачка Тополе и доказ да су измирене пореске
обавезе на име локалних јавних прихода, који издаје Служба за утврђивање и наплату јавних
прихода Општинске управе Бачка Топола.
Понуда треба да садржи све податке о катастарским парцелама за коју се подноси као и износ
понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом.
Понуда треба да се односи на све катастарске парцеле које су предмет овог јавног огласа, а
понуђена цена исказана по m2, као и у збирном износу за укупну површину свих катастарских
парцела од 05 ha - 58 а - 63 m2.
Јавном отварању понуда могу присуствовати подносиоци понуда, односно законски заступници
или овлашћени представници истих.
Уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, грађевинско земљиште у јавној својини се може
отуђити, под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене и прихватио све друге услове
наведене у огласу.
13. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 21.-ог 02. 2017. године (уторак) у просторијама Јавног
предузећа, у ул. Маршала Тита бр. 70., у Бачкој Тополи, са почетком у 13,00 часова у присуству
Комисије и заинтересованих понуђача.
Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем понуда спроводи Комисија
именована решењем Председника општине Бачка Топола бр. 02-174/2016-V од 03.11.2016. године, која
о свом раду води записник, који се присутним понуђачима доставља одмах по окончању поступка, а
осталим понуђачима у року од 3 (три) дана.
Уколико се у поступку јавног отварања понуда утврди да две или више понуда садрже исте понуђене
износе, понуђачи ће бити усмено (ако су присутни), односно писмено, обавештени о томе да је
потребно да у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда, понуде нови - већи износ од већ
понуђеног.
Отварање новопристиглих понуда одржаће се у року од 3 (три) дана од дана истека рока из става 3. ове
тачке, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.
14. По окончању поступка јавног отварања понуда Председник општине Бачка Топола доноси Решење о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем тексту: Решење). Решење се доставља
свим понуђачима са поуком о праву на покретање управног спора у року од 30 (тридесет) дана од дана
достављања истог.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је дужно да у року од 30 (тридесет) дана од дана
правоснажности Решења закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем
тексту: Уговор), којим ће регулисати међусобне односе, у складу са законским прописима и Одлуком о
грађевинском земљишту.
Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања поступка
прикупљања понуда, односно не закључи Уговор, губи право на повраћај гарантног износа.
15. Понуђач чија се понуда прихвати (купац) дужан је да исплати понуђену (утврђену) цену грађевинског
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земљишта на дан закључења и овере уговора о купопродаји.
16. Трошкове пореза и овере Уговора, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове проузроковане
таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси најповољнији понуђач које закључи
уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини.
17. Одлука о расписивању јавног огласа отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини објављује се на
огласној табли Општинске управе Бачка Топола и Јавног предузећа, у дневним листовима који излазе
на језицима у службеној употреби на територији општине Бачка Топола, преко других средстава јавног
информисања и на интернет страници Општине Бачка Топола.
18. Све информације у вези са огласом се могу добити у ЈП за грађевинско земљиште, урбанистичко
планирање и уређење Бачка Топола Маршала Тита 70., сваког радног дана од 10,00-13,00 часова, на
телефон 024/715-177.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:464-3/2017-V
Дана:20.01.2017.
Бачка Топола

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
КИШЛИНДЕР ГАБОР с.р.

5.
На основу члана 67. став 3. Закона о друштвеној бризи о деци («Службени гласник Републике
Србије» број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002-др. закон, 62/2003-др.
закон, 64/2003-испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 18/2010-др. закон), члана 1. Правилника о мерилима за
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама («Службени
гласник Републике Србије» број 146/2014) и члана 71. Статута општине Бачка Топола («Службени лист
општине Бачка Топола» број 6/2002, 10/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004, 2/2006, 5/2008,
15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014 ) Општинско веће општине Бачка Топола дана 17. јануара 2017.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ И
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА
I
Утврђује се цена услуга за целодневни и полудневни боравак у предшколској установи за децу
«Бамби» Бачка Топола, почев од јануара 2017. године према следећем :
Назив боравка

Ек. цена услуге по детету
Месечна цена
Дневна цена

Учешће
родитеља
у%

Цена за
родитеља

1. ЦЕЛОДНЕВНИ
БОРАВАК:
- јаслени узраст

25.895,00 (јаслице 1-3 год.)

1.294,75

20%

5.179,00

1.186,50

20%

4.746,00

987,75

20%

3.951,00

обданишни узраст
од 3-5,5 год

23.730,00(обданиште 3-5,5)

од 5,5-6,5 год

19.755,00(обадниште 5,5-6,5)
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2. ПОЛУДНЕВНИ
БОРАВАК:
Млађа деца 3-5,5 г.

8.675,00 (млађа деца 3-5,5)

433,75 (млађа деца)

20%

1.735,00

ППП 5,5-6,5 г.

4.700,00 (ППП 5,5-6,5)

235,00 (ППП)

20%

940,00

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 16. јануара 2017. године и објавиће
се у «Службеном листу општине Бачка Топола» .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 60-2/2017-V
Дана:17.01. 2017. год.
Бачка Топола

Председник Општине
Габор Кишлиндер, с.р.

6.
На основу 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), члана 21. става 6. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 4/2010), Општинско веће општине Бачка Топола, дана 17.
јануара 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ИЗНОСА ЗАКУПНИНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Ставља се ван снаге Правилник о критеријумима за утврђивање почетне цене, односно износа
закупнине грађевинског земљишта које је донело Општинско веће општине Бачка Топола дана 01.02.2011.
године под бројем 110-3/2011-I, објављен у „Службеном листу општине Бачка Топола“ број 1/2011 .
Члан 2.
Овај Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 110-2/2017-I
ДАНА: 17.01. 2017. године
Бачка Топола

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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САДРЖАЈ

Страна

3.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за давању у закуп пословних
просторија у јавној својини општине Бачка Топола

4.

Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење
(продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола
ради изградње

14

Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни поравак у
предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола

17

Закључак о стављању ван снаге правилника о критеријумима за утврђивање
почетне цене, односно износа закупнине грађевинског земљишта

18

5.

6.

12

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2017. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

