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Број: 022-2022/2 

Дана: 8. јула 2022. године 

 

 На основу члана 36. ст. 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 

15/16 и 88/19), члана 200. став 1. тачка 7) Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", 

бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 14. Одлуке о изменама 

иновиране Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 10. маја 2021. године и 

Одлуке о спровођењу Jавног конкурса за избора директора Aqua Top ДОО за развој туризма Бачка 

Топола број 022-2022/1 од 4. јула 2022. године, Скупштина друштва објављује 

 

О Г Л А С 

о Јавном конкурсу за избор директора Aqua Top ДОО за развој туризма Бачка Топола 

  

Подаци о друштву: 

 Aqua Top ДОО за развој туризма Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30. 

пиб: 101448715, Матични број: 08060541, претежна делатност 9103 заштита и одржавање 

непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких 

споменика.  

 Директор Aqua Top ДОО за развој туризма Бачка Топола врши следеће послове: 

- заступа друштво и води послове друштва у складу са законом и оснивачким актом; 

- уредно води пословних књига друштва; 

- одговара за тачност финансијских извештаја друштва; 

- обавезан је извештавати Скупштину друштва; 

- врши и друге послове који нису у надлежности Скупштине друштва. 

 

 Услови за именовање директора: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

друштва; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 



Број 25. 15.07.2022. СТРАНА   542. OLDAL 2022.07.15. 25. szám 
 

 
 

 

 

 Место рада: 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30. 

 Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 

приложене уз пријаву и усменим разговором са кандидатима, у складу са законским регулативама. 

 Рок за подношење пријава: 

 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Jавног конкурса у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је: Арпад Мак, на телефон 

024/715661 или arpad.mak@btopola.org.rs 

  Пријава на Јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се Конкурсној 

комисији за спровођење конкурса за избор директора, препорученом пошиљком путем поште, у 

затвореној коверти на адресу: 

Aqua Top ДОО за развој туризма Бачка Топола 

Конкурсној комисији за спровођење конкурса за избор директора 

са назнаком: пријава на јавни конкурс за именовање директора 

-НЕ ОТВАРАТИ- 

24300 Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30. 

 

Докази који се прилажу уз пријаву: 

- извод из матичне књиге рођених 

- диплома о стручној спреми 

- доказ о радном искуству 

- изјава да није члан органа ниједне политичке странке, односно акт надлежног органа 

политичке странке да је лицу одређено миравање функције у органу политичке странке 

- доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци 

- доказ да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријава уз које нису приложени сви потребни докази, 

Конкурсна комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога 

није допуштена посебна жалба. 

 Оглас о Јавном конкурсу се објављују: 

- "Службеном гласнику Републике Србије" 

- "Службеном листу oпштине Бачка Топола" 

 - у дневном листу "Дневник" Нови Сад, 

 - у дневном листу "Magyar szó", 

 - на званичној интернет страници: www.btopola.org.rs  

 

Председник Скупштине друштва 

Кристијан Суроми, с.р.  
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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 12) 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 07.07. 2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 

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

заједници Бачка Топола 

 

Члан 1. 

 

Месној заједници Бачка Топола, ул. Главна бр. 44, Бачка Топола  се даје на коришћење 

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

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

- катастарска парцела број 4482, Школска бр.4, број дела 1, земљиште под зградом и другим 

објектом, објекат друштвених организација и удружења грађана, у површини од 209 m2, број 

дела 2, земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 81 m2, број дела 3, 

земљиште уз зграду и други објекат, у површини од 1.331 m2, укупне површине од 1.621 m2, 

градско грађевинско земљиште. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове Одлуке се има уписати право коришћења Месне заједнице Бачка Топола на 

непокретностима 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: 464-18/2022-I 

Дана: 07.07.2022.      Председник општине 

Бачка Топола          

                     Адриан Сатмари, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 464-13/2022-V-3 

Дана: 14.07.2022.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. став 1. и 3.,  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“,  бр. 5.1/2019), а у складу са 

чланом 12. став 9. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“ , бр. 

7.1/2017 и 22/2021) на основу достављеног Извештаја и предлога решења донетог на седници 

Комисије за  грађевинско земљиштe одржаној  дана 08.07.2022.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-

13/2022-V од дана 01.06.2022. године,  Општинско веће дана 14.07.2022. 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:  

- 7011, Јосипа Мерковића, њива 2.класе, у површини од 551 m2, градско грађевинско земљиште, 

након спроведеног поступка прикупљања понуда 

 

купцу Лепосави Чолић, ул. Кодаљ Золтана бр.7, Бачка Топола, Јмбг: 2007937825082,  ради 

изградње помоћног објекта у складу са планским документом. 

 

Купопродајна цена за отуђење грађевинског земљишта из става 1. овог решења износи 707.850,00  

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 07.07.2022.год., у износу од 32.440,00 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. 

 

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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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 01.06.2022. године објављена је  Одлука  о расписивању јавног огласа путем 

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

општине Бачка Топола ради изградње, донетa од стране Општинског већа, број 464-13/2022-V од 

дана 01.06.2022. године,  („Сл. лист општине Бачка Топола“,  бр.19/2022). 

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. 7011, Јосипа Мерковића, њива 2.класе, у површини од 551 m2, градско грађевинско 

земљиште. 

  Комисијa за грађевинско земљиште  именована решењем Председника општине Бачка 

Топола бр. 02-190/2017-V од 08.11.2017. године је дана 08.07.2022. 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  пристигло три 

благовремене и потпуне понуде дана 08.07.2022. године на писарници Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, а које су достављене Комисији путем писарнице Општинске управе,  и то 

од стране понуђача: Лепосаве Чолић из Бачке Тополе, Данице Чолић из Бачке Тополе и Владимира 

Чолића из Бачке Тополе.   

 Понуђачи Даница Чолић и Владимир Чолић су након отварања понуда на записник изјавили 

да одустају од своје писане понуде, те их је Комисија обавестила да губе право на повраћај 

уплаћеног депозита, чему се  не противе, те је једини понуђач остала Лепосава Чолић, која је својом 

изјавом, а и потписом на записник о отварању потврдила да је понудила цену од 707.850,00 динара 

за куповину кат.парцеле бр.7011 у к.о. Бачка Топола-град. 

Понуђач је уз понуду приложила све што је огласом прописано и то: пријаву за учешће 

(подаци о понуђачу), образац понуде, доказ о уплати депозита у износу од 32.440,00 динара од дана 

07.07.2022.год., изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа од дана 08.07.2022.год., 

уверење надлежног органа о измиреним пореским обавезама на име локалних јавних прихода бр. 

437-1-199/2022-IV од 01.07.2022.год. и фотокопију личне карте. 

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. 464-13/2022-V-

2 од дана 08.07.2022. 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.  

 

 

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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130. 

На основу члана 44. став 1 тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014- др. Закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) члана 64. став 1 

тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019) и 

члана 11. став 4 Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, 

бр.7.1/2017 и 22/2021) Председник општине Бачка Топола дана 15.07. 2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

I 

 Образује се Комисија за грађевинско земљиште (у даљем тексту: Комисија), у коју се 

именују:  

1. Петер Седлар, дипл.правник – за председника, 

-Дејан Јерковић, дипл.економиста – за заменика председника, 

2. Радомир Кузмановић, дипл.економиста – за члана, 

-Баби Атила, дипл.правник– за заменика члана,  

3. Золтан  Кишкарољ, дипл.инж.арх. – за члана, 

-Роберт Пашти, дипл.инж.грађ. – за заменика члана, 

4. Норберт Нађ, дипл.инж.грађ. – за члана, 

-Владимир Крајиновић, дипл.инж.грађ. – за заменика члана, 

      5. Оливера Ненадић, дипл.правник- за члана, 

 - Синиша Моравац, мастер.правник- за заменика члана. 

 

 

II 

 Комисија се именује на мандантни период од четири (4) године. 

  

III 

Задатак Комисије је да спроведе поступак располагања, односно прибављања грађевинског 

земљишта, припреми јавни оглас за отуђење, сачињава записник и предлог решења о располагању 

односно прибављању, који доставља надлежном органу ради одлучивања, као и све остале послове 

у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 7.1/2017 и 22/2021). 

 Стручне и административне  послове за Комисију врши Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола у сарадњи са надлежним органом 

Општинске управе општине Бачка Топола. 

 

IV 

 За обављање задатака из  тачке III овог решења, председник, заменик председника и 

чланови, као и њихови заменици 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“. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА       Председник Општине 

Број:02-46/2022-V                    Адриан Сатмари, с.р.  

Дана:15.07.2022.   

Бачка Топола 
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131. 

На основу члана 60. став 3.  Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Србије“ број 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/2015, 80/201 и 95/2018-др.закон), и члана 

64. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист oпштине Бачка Топола“, број 5/2019), 

Председник општине Бачка Топола, дана 15. јула 2022. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2022. ГОДИНУ У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

Образује се Комисија за давање мишљења на Предлог Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину у општини Бачка Топола (у 

даљем тексту: Комисија). 

 

II 

Комисију чине: 

- Председник Комисије:  

1.  Мајлат Бела, дипл. економиста, Стара Моравица, ул. Арпад бр. 6 

 

-    чланови пољопривредници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава: 

2. Гурбић Арпад, Гунарош, ул. М. Тита бр. 99,  

3. Сабо Сабадош Силвиа, Бачка Топола, ул. Трг Светог Илије бр. 21, 

4. Хатала Роберт, Ново Орахово, ул. Братства и једнинства бр. 50,  

5. Лацковић Карољ, Бајша, ул. Зеленa бр. 4,  

6. Шлингар Елек, Бачка Топола, Љубљанска бр. 8, 

 

- остали чланови: 

7. Слободан Вучковић, дипл. инж. пољопривреде, Бајша, ул. Закина бр. 15, 

8. Суроми Кристијан, дипл. инж. пољопривреде, Бачка Топола, ул. Матије Корвина бр. 33. 

 

III 

Задатак Комисије је да размотри Предлог годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину у општини Бачка Топола и да да своје 

мишљење у писаној форми на исти, а које је у обавези да достави Комисији за израду предлога 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину на 

територији општине Бачка Топола. 

 

IV 

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

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-47/2022-V                                                                                                           

Дана: 15.07.2022.                                                                                       Председник општине 

Бачка Топола                                                                                      Сатмари Адриан, с.р.  
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132. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016,  

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2022. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 31/2021 и 12/2022 и 

14/2022 – испр.), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

 

 На основу Уговора о суфинансирању набавке књига, других публикација и 

електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини, по конкурсу у 

2022. години број: 137-451-233/2022-01 од 03.06.2022. године (наш број: 451-48/2022-II од 

22.06.2022.) и Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама о преносу средстава из буџета А.П. Војводине у 2022. години, број: 137-

451-233/2022-01 од 17.06.2022. године (наш број: 451-48/2022-II-1 од 22.06.2022.)  отвара (повећава) 

се апропријација у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.4.- Установе културе и 

религија, Програм 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, Програмска активност: 1201-0001–Функционисање 

локалних установа културе, функција 820, извор финансирања 07, економска класификација 515, 

(позиција 259.- Нематеријална имовина – Куповина књига) са планираним износом од 

115.000,00 динара (бруто износ  је 515.000,00 динара, и то: извор 01 = 400.000,00 динара,  извор 07 = 

115.000,00 динара). 

 

II 

 

 Сходно члану 5. став 8. Закона о буџетском систему, средства од Капиталних наменских 

трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто: 733252) увећавају се за 

износ од 115.000,00 динара, те уместо 80.000.000,00 динара, износи 80.115.000,00 динара, са 

извором финансирања 07.  

 

III 

 

 Дозначена средства из тачке I овог Решења биће пренета у корист Библиотеке „Ержебет 

Јухас“ и употребиће се за набавку књига, других публикација и електронских књига. 

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-5/2022-III-8 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 23.06.2022. 

Бачка Топола 

 

 Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације  

дана 23.06.2022. године. 

 

Председник општине 

Сатмари Адриан, с.р. 
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133. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016,  

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2022. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 31/2021 и 12/2022 и 

14/2022 – испр.), Начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

 

 На основу Уговора о финансирању - суфинансирању пројекта „Израда идејног 

пројекта рестаурације обујекта коларско-ковачке радионице са решењем надстрешнице“ по 

конкурсу у 2022. години број: 137-451-1550/2022 од 03.06.2022. године (наш број: 451-49/2022-III 

од 27.06.2022.) и Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе 

с верским заједницама о преносу средстава из буџета А.П. Војводине у 2022. години, број: 137-

451-1550/2022 од 16.06.2022. године (наш број: 451-49/2022-III од 27.06.2022.) отвара се 

апропријација у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.4.- Установе културе и 

религија, Програм 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, Пројекат: 1201-5134– Израда идејног пројекта 

рестаурације обујекта коларско-ковачке радионице са решењем надстрешнице, функција 820, 

извор финансирања 07, економска класификација 511, (позиција 244.1 – Зграде и грађевински 

објекти) са планираним износом од 550.000,00 динара. 

 

II 

 

 Сходно члану 5. став 8. Закона о буџетском систему, средства од Текућих наменских 

трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина (конто: 733156)  увећавају се за 

износ од 550.000,00 динара, те уместо 20.626.251,00 динара, износи 21.176.251,00 динара, са 

извором финансирања 07.  

III 

 

 Дозначена средства из тачке I овог Решења биће пренета у корист Дом културе општине 

Бачка Топола“ и употребиће се за израду идејног пројекта рестаурације обујекта коларско-

ковачке радионице са решењем надстрешнице. 

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА Општинске управе 

Број: 400-5/2022-III-9 Седлар Петер, с.р. 

Дана: 29.06.2022. 

Бачка Топола 

 

 Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о отварању апропријације  

дана 29.06.2022. године. 

 

Председник општине 

Сатмари Адриан, с.р. 
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134. 

На основу члана 61. став 7.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009 ,  73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3182019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 23. став 3.  

Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, 

бр. 31/2021, 12/2022 и 14/2022 – испр.), начелник Општинске управе Бачка Топола доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

 Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 18. 

Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину у  Разделу 5.- 

ОПШТИНСКА УПРАВА, у оквиру Главе 5.4.- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И РЕЛИГИЈА, Програм: 13 

–РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање локалних установа 

културе, функционална класификација 820, извор финансирања 01, према следећем: 

-  на економској класификацији 482, укупан планирани износ од 96.100,00 динара увећава се 

за износ од 5.000,00 динара, те износи 101.100,00 динара, бруто износ  151.100,00 динара, (у 

Образложењу Одлуке: позиција 269 – Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом износи  21.100,00 динара); 

- на економској класификацији 512, укупан планирани износ од 795.000,00 динара умањује се 

за износ од 5.000,00 динара, те износи 790.000,00 динара,(у Образложењу Одлуке: позиција 

270 –Машина и опрема износи 85.000,00 

 

II 

 Неопходност промене апропријација из тачке I овог Решења, проузрокована је планирањем 

средстава недовољног обима на позицији 269 у Музеју Општине Бачка Топола. 

 

III 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за 

друштвене делатности. 

 

IV 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                        Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                         Општинске управе                                                                                                                                     

Број:400-17/2022-III-1                                                                                Седлар Петер, с.р.                                                                                                                                                                     

Дана:25.05.2022. 

Бачка Топола 

    

Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације  

дана 25.05.2022. године. 

 

Председник 

општине Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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135. 

На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 10.  Одлуке о буџету 

општине Бачка Топола за 2022. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број:  31/2021, 

12/2022 и 14/2022 – испр.), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

I 

 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину Раздео 5.–

ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.0. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 

160, економска класификација 499, извор финансирања 01, (позиција 195. – Текућа буџетска 

резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од  247.140,00 динара за учешћа у 

финансирању  трошкова адаптације образовне установе у Гунарошу на основу конкурса. 

  

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 5.0.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 130, извор финансирања 01, на економску класификацију 425 (позиција 184-

Текуће одржавање); 

 

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

V 

 

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

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

-Председник општине-                                                                                   Председник 

Број: 400-9/2022-III-7                                                                          општине Бачка Топола 

Дана:25.05.2022.                                                                                    Сатмари Адриан, с.р.  

Бачка Топола 
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 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 10.  Одлуке о буџету 

општине Бачка Топола за 2022. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број:  31/2021, 

12/2022 и 14/2022 – испр.), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

I 

 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину Раздео 5.–

ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.0. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 

160, економска класификација 499, извор финансирања 01, (позиција 195. – Текућа буџетска 

резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 75.000,00 динара за  

финансирање трошкова набавке и замене лед светиљки код јавне расвете, прегорелих приликом 

удара грома у МЗ Горња Рогатица. 

  

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 5.5.- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, Програмска активност: 0602-0002-Месне заједнице, функција 160, извор 

финансирања 01, на економску класификацију 425 (позиција 317. Текуће поправке и одржавање). 

 

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

V 

 

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

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

-Председник општине-                                                                                Председник 

Број: 400-9/2022-III-8                                                                          општине Бачка Топола 

Дана:08.06.2022.                                                                                    Сатмари Адриан, с.р.  

Бачка Топола 
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 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 10.  Одлуке о буџету 

општине Бачка Топола за 2022. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број:  31/2021, 

12/2022 и 14/2022 – испр.), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

I 

 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину Раздео 5.–

ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.0. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 

160, економска класификација 499, извор финансирања 01, (позиција 195. – Текућа буџетска 

резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 645.000,00 динара за  

финансирање трошкова санирање водоводне инфраструктуре у Карађорђеву у улицама Маршала 

Тита и Лењинове. 

  

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 5.5.- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, Програмска активност: 0602-0002-Месне заједнице, функција 160, извор 

финансирања 01, на економску класификацију 425 (позиција 349. Текуће поправке и одржавање). 

 

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

V 

 

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

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

-Председник општине-                                                                                 Председник 

Број: 400-9/2022-III-9                                                                          општине Бачка Топола 

Дана: 23.06.2022.                                                                                   Сатмари Адриан, с.р.  

Бачка Топола 
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 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 10.  Одлуке о буџету 

општине Бачка Топола за 2022. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број:  31/2021, 

12/2022 и 14/2022 – испр.), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

I 

 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину Раздео 5.–

ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.0. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 

160, економска класификација 499, извор финансирања 01, (позиција 195. – Текућа буџетска 

резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 800.000,00 динара за реализацију 

пројекта II фаза реконструкције осветљења у објекту ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола. 

  

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 

активност: 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања, функција 912, извор 

финансирања 01, на економску класификацију 463 (позиција 116 - Текуће поправке и одржавање). 

 

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

V 

 

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

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

-Председник општине-                                                                                 Председник 

Број: 400-9/2022-III-10                                                                          општине Бачка Топола 

Дана: 23.06.2022.                                                                                     Сатмари Адриан, с.р.  

Бачка Топола 
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 На основу члана 61. и  69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 10.  Одлуке о буџету 

општине Бачка Топола за 2022. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број:  31/2021, 

12/2022 и 14/2022 – испр.), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

I 

 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину Раздео 5.–

ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.0. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 

160, економска класификација 499, извор финансирања 01, (позиција 195. – Текућа буџетска 

резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 2.500.000,00 динара за 

финансирање трошкова функционисања Дома за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ у 

Старој Моравици, а на основу захтева бр. 450-4/2022-V од 05.07.2022. године. 

  

II 

 

 Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, 

Програмска активност: 0902-0016 – Дневне услуге, функција 070, извор финансирања 01, на 

економску класификацију 463 (позиција 139.1.  – Текући трансфери – „Оtthon“ помоћ лицима 

ометеним у менталном развоју). 

 

III 

 

 Средства су строго наменског карактера.  

 

IV 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 

V 

 

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

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

-Председник општине-                                                                                 Председник 

Број: 400-9/2022-III-11                                                                          општине Бачка Топола 

Дана: 06.07.2022.                                                                                     Сатмари Адриан, с.р.  

Бачка Топола 

 
 
 



Број 25. 15.07.2022. СТРАНА   556. OLDAL 2022.07.15. 25. szám 
 

 
 

 

 

 

Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

127. Оглас о Јавном конкурсу за избор директора Aqua Top ДОО за развој 

туризма Бачка Топола 541 

   

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

Бачка Топола Месној заједници Бачка Топола 543 

   

129. Решење о отуђењу грађевинског земљишта 544 

   

130. Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште 546 

   

131. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Предлог Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

2022. годину у општини Бачка Топола 547 

   

132. Решење о отварању апропријације 548 

   

133. Решење о отварању апропријације 549 

   

134. Решење о промени апропријације 550 

   

135. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 551 

   

136. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 552 

   

137. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 553 

   

138. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 554 

   

139. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 555 

   

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».                                                                           


