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151. 
На основу члана 69. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 15/2016),  члана  32.  тачка 3)   Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ ПО Бачка Топола (''Службени 
лист општине Бачка Топола'' број 11/2018 и 14/2018) , члана 37. Одлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом ( ''Службени лист општине Бачка Топола'' број 12/2016) 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 11. октобра                    
2018. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ЦЕНУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 

 Даје се сагласност на цену комуналне услуге снабдевање топлотном енергијом, испоручиоцу 
топлотне енeргије ЈП „Комград“ Бачка Топола, из Бачке Тополе ул. Матије Корвина бр. 18,  као 
аконтативна цена за грејну 2018/2019 сезону и то: 

- 220,80 дин./ m2   са ПДВ-ом. 
 

II 
Ова аконтативна цена за испоручену топлотну енергију у грејној сезони 2018/2019 године, 

плаћа се у дванаест месечних рата у износу од 110,40 дин./ m2   са ПДВ-ом. 
 

III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу општине 

БачкаТопола“, на сајту општине Бачка Топола www.btopola.org.rs и огласној табли Општинске 
управе БачкаТопола. 
 
 
Општинско веће                 Председник општине  
општине Бачка Топола                                      Кишлиндер Габор, с.р. 
Броj:  38-5/2018-V 
Дана:11.10.2018. године 
БачкаТопола 
  
 
152. 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
Аутономна покрајина Војводина 
Скупштина општине БАЧКА ТОПОЛА 
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
Број: 320-420/2018-I 
Датум: 11.10.2018. године 
   

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“,бр. 62/06,65/08 - др. закон и 41/2009, 112/15 и 80/17), Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине БАЧКА ТОПОЛА (у даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну 
цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине БАЧКА ТОПОЛА које 
је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине  БАЧКА ТОПОЛА за 2018. годину за давање у закуп донела је: 
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ЗАКЉУЧАК 
  

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине  БАЧКА ТОПОЛА у првом кругу за укупно 184 јавних надметања, 
која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији  општине БАЧКА ТОПОЛА за 2018. годину и планираних за 
давање у закуп по класама и културама, и то: 
 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 272,66 32.256,93 

ЊИВА 2 248,12 29.353,73 

ЊИВА 3 220,85 26.127,57 

ЊИВА 4 196,31 23.224,37 

ЊИВА 5 171,78 20.322,36 

ВОЋЊАК 2 248,12 29.353,73 

ЛИВАДА 1 81,80 9.677,31 

ЛИВАДА 2 74,44 8.806,59 

ЛИВАДА 3 66,26 7.838,86 

ЛИВАДА 4 58,89 6.966,95 

ПАШЊАК 1 54,53 6.451,14 

ПАШЊАК 2 49,62 5.870,27 

ПАШЊАК 3 44,17 5.225,51 

ПАШЊАК 4 39,26 4.644,63 

ПАШЊАК 5 34,36 4.064,94 

ТРСТИК-МОЧВАРА 2 12,41 1.468,16 

ТРСТИК-МОЧВАРА 3 11,04 1.306,08 

 

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине БАЧКА ТОПОЛА је на основу 
табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о 
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији општине  БАЧКА ТОПОЛА у првом кругу, односно за укупно 184 јавних 
надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине БАЧКА ТОПОЛА  за 2018. годину. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

    
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине БАЧКА ТОПОЛА, образована Решењем Скупштина 
општине број 02-147/2016-V, 02-131/2017-V од 06.10.2016. године, имала је задатак да утврди 
почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији општине 
БАЧКА ТОПОЛА, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине БАЧКА ТОПОЛА за 2018. годину. Одредбом 
члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена 
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на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је 
дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није 
било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у 
државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.        

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина БАЧКА ТОПОЛА имала јавно 
надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 
248,12   евра по хектару, односно 29.353,74 динара по хектару.  

      
       Одредбом члана 64. став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена 
закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по 
хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по 
хектару. 
       Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у 
износу од 100% од просечно постигнуте цене која износи 29.353,74 динара по хектару а која 
одговара квалитету њива 2. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе 
и класе, односно за сва јавна надметања у првом кругу која су планирана за давање у закуп 
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
општине БАЧКА ТОПОЛА за 2018. годину. 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у 
диспозитиву овог закључка. 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 
        Нада Мехаковић, с.р. 

 
 
                                 
Редни 
број 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
Страна 

   
151. Решење о давању сагласности на цену комуналне услуге снабдевање 

топлотном енергијом ЈП „Комград“ Бачка Топола 938 
   

152. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине  Бачка Топола у првом кругу 938 

   
Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 
2018. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине 
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


