
На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07) и члана 68 став 1 тачка 13 Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општине 
Бачка Топола", бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012, 12/2014), и расписаног Јавног позива за 
организовање спровођења јавних радова у 2017. години у општини Бачка Топола од 
18.12.2017. године, председник општине Бачка Топола  дана 27.12.2017.г. доноси 
 

О Д Л У К У  
О додели средстава за организовање  

спровођења јавних радова 
 
 
I 
 

Додељују се средства у износу од 711.880,50 РСД за организовање спровођења јавних 
радова на територији општине Бачка Топола за 2017. годину следећим извођачима радова: 

РБ Назив подносиоца 
Број 

ангаж. 
лица 

Средства за 
зараде 

Трошкови 
за долазак 
и одлазак 

са рада 

Трошкови 
спровођења 
јавног рада 

Укупно 

1 
Јавно предузеће 
комунално,стамбено,грађевинске 
делатности КОМГРАД 

6 690.880,50  21.000,00 711.880,50 

 
II 

Извођачима јавног рада средства и радови се одобравају у трајању од 3 месеца. 
 

III 
Средства за реализацију ове Одлуке планирана су Одлуком о ребалансу буџета 

општине Бачка Топола за 2017. годину у програму 3: Локални економски развој, пројекат 
1501-П2 – Стручна пракса, јавни радови и самозапошљавање, функција 412, економска 
класификација 423, позиција 68. 

 
IV 

Реализација одобрених средстава извршиће се на основу Уговора о додели средстава 
за организовање спровођења јавних радова, који ће се закључити између општине Бачка 
Топола и извођача радова из тачке I ове Одлуке. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 
 



Образложење 
 

Општина Бачка Топола је на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину 
расписала Јавни позив за организовање спровођења јавних радова у 2017. години на 
територији општине Бачка Топола. 
Јавним позивом је предвиђено да Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси 
председник општине Бачка Топола на предлог Локалног савета за запошљавање. 
С обзиром да је прибављен предлог Одлуке Локалног савета за запошљавање и да су средства 
за реализацију ове Одлуке планирана Одлуком о ребалансу буџета општине Бачка Топола за 
2017. годину у програму 3: Локални економски развој, пројекат 1501-П2 – Стручна пракса, 
јавни радови и самозапошљавање, функција 412, економска класификација 423, позиција 68, 
доносим Одлуку као у диспозитиву. 
  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 10-3/2017-2-V 
Дана: 27.12.2017.          

     
 председник општине Бачка Топола 

         Кишлиндер Габор 
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