
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

 

 TOPOLYA KÖZSÉG 

 

HIVATALOS LAPJA 
 

Број 4 – Година  LV 

24. фебруар 2023. г. , Бачка Топола 

 LV. évfolyam–4. Szám 

Topolya, 2023. február 24. 
 

 



Број 4. 24.02.2023. СТРАНА    41. OLDAL 2023.02.24. 4. szám 
 

  

 

 

6. 

На основу члана 22. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 

135/2004 и 36/2009), чл. 26. и 45. Одлуке о општинској управи (''Службени лист општине Бачка 

Топола'' број 19/2016 и 40.2/2022), начелник Општинске управе општине Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈE О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА МОП 16бар ОД МЕСТА 

ПРИКЉУЧЕЊА НА ПОСТОЈЕЋУ ГМРС „БАЧКА ТОПОЛА“ ДО МРС „ПАНОНИЈА“, МРС 

„ТОМИСЛАВЦИ“, МРС „КАРАЂОРЂЕВО“, МРС „БАЧКИ СОКОЛАЦ“, МРС „КРИВАЈА“, МРС 

„ГОРЊА РОГАТИЦА“, МРС „СТАРА МОРАВИЦА“ И МРС „ПАЧИР“ И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ 

СТАНИЦЕ МРС „ПАНОНИЈА“, МРС „ТОМИСЛАВЦИ“, МРС „КАРАЂОРЂЕВО“, МРС „БАЧКИ 

СОКОЛАЦ“, МРС „КРИВАЈА“, МРС „ГОРЊАРОГАТИЦА“, МРС „СТАРА МОРАВИЦА“ И МРС 

„ПАЧИР“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

Члан 1. 

Образује се Техничка комисија за оцену Студије о процени утицаја пројекта изградње 

дистрибутивног гасовода моп 16бар од места прикључења на постојећу ГМРС „Бачка Топола“ до 

МРС „Панонија“, МРС „Томиславци“, МРС „Карађорђево“, МРС „Бачки Соколац“, МРС „Криваја“, 

МРС „Горња Рогатица“, МРС „Стара Моравица“ и МРС „Пачир“ и мерно регулационе станице мрс 

МРС „Панонија“, МРС „Томиславци“, МРС „Карађорђево“, МРС „Бачки Соколац“, МРС „Криваја“, 

МРС „Горња Рогатица“, МРС „Стара Моравица“ и МРС „Пачир“, на животну средину (у даљем 

тексту: Комисија) - носилац Пројекта је ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, 

Булевар ослобођења, на које Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, 

заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду Општинске управе Бачка 

Топола ( у даљем тексту: Одељење) даје сагласност, и то: 

 

1. Председник Комисије 

Сузана Нешић Патаки – дипломирани правник 

 

2. Чланови Комисије – стални састав 

Драган Секулић – дипломирани технолог 

Акош Фитз – дипломирани агроном 

Слободан Вучковић – дипломирани инжењер пољопривреде 

Слађана Мудринић – дипломирани правник. 

Начелник Општинске управе донеће решење, уз претходну сагласност Председника 

општине, о ангажовању чланова  Комисије по позиву, на образложени предлог Председника 

Комисије. 

За чланове Комисије по позиву могу бити именовани из реда запослених или постављених 

лица у заинтересованим органима и организацијама и независних стручњака 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да: 

1) проверава обим и садржај студије о процени утицаја у односу на одлуку о обиму и садржају 

студије о процени утицаја; 

2) испитује студију о процени утицаја, мишљења заинтересованих органа и организација и 

јавности и преглед мишљења надлежног органа; 

3) оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих 

штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току 

извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта. 

 

Техничка комисија може да захтева од носиоца пројекта да у одређеном року изврши 

измене и допуне у достављеној студији о процени утицаја, а по потреби да изврши и обилазак 

локације. 
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Члан 3. 

 Комисија је дужна да изради извештај са оценом студије о процени утицаја пројекта на 

животну средину и да га са предлогом одлуке, без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана 

пријема документације, достави Одељењу. 

Члан 4. 

 Председник Комисије предлаже Пословник о раду којим се ближе уређује начин сазивања 

седнице и одлучивања на седници, вођење и потписивање записника односно извештајa као и друга 

значајна питања везана за надлежност рада Комисије. 

Пословник о раду се доноси на конститутивној седници Комисије. 

Члан 5. 

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Александра Певец, 

дипломирани инжињер пољопривреде као технички секретар Комисије. 

Технички секретар Комисије учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

Члан 6. 

 Председник, чланови Комисије и технички секретар Комисије, имају право на новчану 

накнаду за свој рад. 

 Висину новчане накнаде која по овом основу припада лицима именованим у Комисију и 

лицима која у њој обављају стручне и административно-техничке послове посебним актом 

одредиће начелник Општинске управе, уз претходну сагласност Председника општине. 

 Трошкови за исплату накнаде падају на терет носиоца пројекта. 

 

Члан 7. 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине Бачка Топола. 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Број: 02-4/2023 

Дана: 31.01.2023. године 

Бачка Топола 

начелник Општинске управе 

Петер Седлар, с.р. 
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7. 

На основу члана 20. став 4. Закона о угоститељству („Службени гласник РС“, бр. 17/2019), 

члана 20. став 1. тачка 6) и 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. 5.1/2019) Председник општине Бачка Топола дана 10.02.2023. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

I 

 Образује се Комисија за категоризацију угоститељских објеката на подручју општине Бачка 

Топола (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:  

1. Мирић Наместовски Корнелиа, из Бачке Тополе, ул. Кошут Лајоша 51. - за председника  

2. Чипе Моника, из Бачке Тополе, ул. Светозара Милетића 15. - за члана  

3. Хелена Месарош, из Победе, ул. Петефи Шандора бр.7. - за члана 

 

II 

Задатак Комисије је да проверава и утврђује испуњеност услова прописаних за одређивање 

категорије угоститељског објекта за смештај - кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 

домаћинство, о чему сачињава записник о свом раду, који заједно са предлогом решења за 

одређивање категорије доставља Општинској управи Бачка Топола - Одељењу за просторно 

планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и 

привреду. 

 

III 

 Комисија ради на седницама и одлучује већином гласова од укупног броја чланова 

Комисије.  

 Седнице Комисије сазива председник Комисије по потреби на иницијативу надлежног 

Одељења, односно на основу поднетих захтева за категоризацију.  

 Комисија самостално организује свој рад у складу са надлежностима.  

 Рад Комисије је јаван.  
 

IV 

 Чланови Комисије се именују на период до 31.12.2023. године. 

 

V 

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Весна Прица Брковић, 

дипломирани правник као технички секретар Комисије. 

Технички секретар Комисије учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

VI 

 Председник и чланови Комисије, као и технички секретар Комисије имају право на накнаду 

на начин и у висини коју ће утврдити Председник општине посебним актом. 

 

VII 

 Oвим решењем прeстаје да важи решење број 02-24/2019. дана 28.08.2019. год. 

 

VIII 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-6/2023                                                                              Председник општине 

Дана: 10.02.2023.                                                                           Сатмари Адриан  с.р.      

Бачка Топола 
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8. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-9/2023-V 

Дана: 21.02.2023. 

Бачка Топола 

 

На основу члана 68. став 1. тачка 19) Статута општине Бачка Топола ("Службени лист 

општине Бачка Топола", број 5/19), Општинско веће општине Бачка Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРОЦЕНУ 

ШТЕТЕ НА ОБЈЕКТИМА ПО ЗАХТЕВИМА 

ЗА ХИТНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 

I 

 У Решењу о образовању Комисије за утврђивање и процену штете на објектима по 

захтевима за хитну интервенцију на територији општине Бачка Топола ("Службени лист општине 

Бачка Топола", број 8/22),  у тачки I редни бр. 1. и 2. мењају се и гласе: 

 „ 1. Тијана Шарчевић, дипл.грађ.инж., запослена у Општинској управи Бачка Топола - за 

координатора Комисије, 

    2. Синиша Моравац, мастер правник, запослен у Општинској управи Бачка Топола - за члана.“ 

II 

 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

                                                                        

Председник Општинског већа 

Сатмари Адриан, с.р. 

                                                                

 



Број 4. 24.02.2023. СТРАНА    45. OLDAL 2023.02.24. 4. szám 
 

  

 

 

9. 

На основу члана 200. Став 1. Тачка 8) Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019); члана 13. став 1. 

тачка 6) и члана 14. Пречишћеног Aкта о оснивању друштва број 12/2015 од 30.07.2015. године, 

члан Друштва у функцији Скупштине друштва Први војвођански индустријски парк - Логистички 

центар, друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола Еlső vajdasági ipari park - Logisztikai 

központ KFT, Topolya, дана 06.02.2023. године, а на основу претходне сагласности Општинског већа 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. фебруара 2023. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

o разрешењу  председника и чланова Надзорног одбора  

привредног друштва Први војвођански индустријски парк - Логистички центар, друштво са 

ограниченом одговорношћу Бачка Топола, Еlső vajdasági ipari park- Logisztikai központ KFT, Topolya 

 

I 

 

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора привредног друштва Први 

војвођански индустријски парк - Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу Бачка 

Топола, Еlső vajdasági ipari park - Logisztikai központ KFT, Topolya, због истека мандата, и то : 

 

1. Биљана Хрњак, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, Бачка Топола, Загребачка 

9, председник 

2. Даниел Холо, мастер економиста, Бачка Топола, Петефи Шандора 8, члан и 

3. Тихомир Петровић, техничар пољопривреде, Пачир, Бакарска 10, члан 

 

II 

 

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

 

 

 

Први војвођански индустријски парк -         

Логистички cентар, д.о.о. Бачка Топола     Члан друштва у функцији 

Број:1- ОВ/2023-2          Скупштине друштва 

Дана: 06.02.2023           Адриан Сатмари, с.р. 

Бачка Топола    
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10. 

На основу члана 200. Став 1. Тачка 8) Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019); члана 13. став 1. 

тачка 6) и члана 14. Пречишћеног Aкта о оснивању друштва број 12/2015 од 30.07.2015. године, 

члан Друштва у функцији Скупштине друштва Први војвођански индустријски парк - Логистички 

центар, друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола Еlső vajdasági ipari park - Logisztikai 

központ KFT, Topolya, дана 06.02.2023. године, а на основу претходне сагласности Општинског већа 

општине Бачка Топола на седници одржаној дана 06. фебруара 2023. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

o именовању председника и чланова Надзорног одбора 

привредног друштва Први војвођански индустријски парк -Логистички центар, друштво са 

ограниченом одговорношћу Бачка Топола, Еlső vajdasági ipari park- Logisztikai központ KFT, Topolya 

 

I 

Именују се председник и чланови Надзорног одбора привредног друштва Први војвођански 

индустријски парк - Логистички центар, друштво са ограниченом одговорношћу Бачка Топола, Еlső 

vajdasági ipari park - Logisztikai központ KFT, Topolya, и то: 

 

1. Биљана Хрњак, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, Бачка Топола, Загребачка 

9, председник 

2. Даниел Холо, мастер економиста, Бачка Топола, Петефи Шандора 8, члан и 

3. Тихомир Петровић, техничар пољопривреде, Пачир, Бакарска 10, члан 
 

II 
 

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од 2 године, почев од 06.02. 

2023. године. 

 

III 
 

Надзорни одбор је дужан да: 

1) одређује пословну стратегију друштва;  

2) бира и именује, те разрешава директора и заменика директора и утврђује накнаду за 

њихов рад, односно начела за утврђивање те накнаде;  

3) надзире рад директора и заменика директора и усваја њихове извештаје;  

4) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;  

5) врши надзор над законитошћу пословања друштва;  

6) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;  

7) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја друштва;  

8) предлаже члану друштва избор ревизора и награду за његов рад;  

9) контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима;  

10) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у 

евентуалном спору друштва са директором и замеником директора;  

11) врши и друге послове одређене оснивачким актом и одлуком скупштине.  

 

Надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова:  

1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним 

лицима;  

2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно пословање 

друштва;  

3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемстава, гаранција и 

обезбеђења за обавезе трећих лица.  
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IV 

 

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

 

 

Први војвођански индустријски парк -        

Логистички центар, д.о.о. Бачка Топола     Члан друштва у функцији 

Број: 1-ОВ/2023-3         Скупштине друштва 

Дана: 06.02.2023.                       Адриан Сатмари, с.р. 

Бачка Топола   

 

 

11. 

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 21. 

став 2 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, бр.16/2018), члана 64. став 1 тачка 10) Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 5.1/2019),  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), и члана 4. став 2 Одлуке о отуђењу непокретности из јавне 

својине општине Бачка Топола- кат.парц.бр.1320 к.о. Бајша („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр.2/2023) Председник општине Бачка Топола на основу предлога Комисије за спровођење 

поступка непосредне погодбе, јавног надметања или прикупљања писмених понуда ради 

прибављања, отуђења, односно давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бачка 

Топола,  дана 22.02.2023. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА–КАТ.ПАРЦ.БР.1320 КО БАЈША 
 

I ОТУЂУЈЕ СЕ (продаје) непокретност у насељеном месту Бајша, катастарска парцела 

бр. 1320, на адреси Закина, кућни бр.19, бр.дела парцеле 1.,земљиште под зградом и другим 

објектом, породична стамбена зграда, у површини од 129m
2
, бр.дела парцеле 2., земљиште под 

зградом и другим објектом, помоћна зграда, у површини од 9m
2
, бр.дела парцеле 3., земљиште уз 

зграду и други објекат, у површини од 485m
2
, укупне површине од 623m

2
, земљиште у 

грађевинском подручју, јавна својина Општине Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30 у 

1/1 дела, у виђеном стању, најповољнијем понуђачу: Срђан Плавшић предузетник 

машинбраварска радња „Метал гума“ (матични број 61413910, пиб 106390154, шифра 

делатности: 2562- машинска обрада метала), ул. Закина бр.13, 24 331 Бајша (у даљем тексту: 

Купац). 

 

II   Висина купопродајне цене за непокретност из тачке I овог диспозитива износи 

10.200,00 евра, с тим да се најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ од 20.000,00 динара, 

уплаћен дана 17.02.2023.год., а што прерачунато у евре по средњем званичном курсу НБС на дан 

уплате износи 170,45 евра, урачунава у укупну купопродајну цену, и иста се има умањити за тај 

износ,  те је купац дужан да исплати на име купопродајне цене износ од 10.029,55 евра у року од 15 

дана од дана правоснажности ове одлуке, у динарској противвредности по средњем званичном 

курсу НБС на дан уплате 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,  а горе наведени депозит 

уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања по уплати купопродајне цене се преноси 

на одговарајући рачун општине. 

 



Број 4. 24.02.2023. СТРАНА    48. OLDAL 2023.02.24. 4. szám 
 

  

 

 

III Купац се обавезује да након коначности ове одлуке, по позиву закључи Уговор о отуђењу 

непокретности из јавне својине са Општином Бачка Топола, коју заступа Председник општине (у 

даљем тексту: Продавац), на који претходно мишљење даје Општинско правобранилаштво општине 

Бачка Топола, а којим ће се регулисати сва права и обавезе Купца и Продавца у складу са 

законским и подзаконским прописима. 

Купац је дужан да приликом закључења уговора достави доказ да је уплатио утврђени износ 

купопродајне цене. 

Трошкове пореза и овере уговора, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове 

проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси Купац. 

У случају да Купац, по позиву, не приступи закључењу уговора о отуђењу непокретности из 

јавне својине, нема право на повраћај уплаћеног депозитног износа, а одлука о избору 

најповољнијег понуђача са ставља ван снаге. 

 

IV Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 20.01.2023. године Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда ради прибављања, отуђења, односно давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Бачка Топола је на основу Одлуке о отуђењу 

непокретности из јавне својине општине Бачка Топола- кат.парц.бр. 1320 к.о. Бајша, број: 464-

64/2022-V, коју је донела Скупштина  општине Бачка Топола на својој седници одржаној дана 

22.12.2022. године, расписала Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења 

непокретности из јавне својине општине Бачка Топола- кат.парц.бр. 1320 к.о. Бајша, број 464-

2/2023-V, који је објављен у „Службеном листу општине Бачка Топола“ дана 20.01.2023.год., број 

2/2023, као и у дневним листовима „Дневник“ Нови Сад и „Magyar szo“ Нови Сад, с тим што се 

рокови рачунају од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка Топола“. Предмет 

отуђења (продаје) је породична стамбена зграда са окућницом у насељеном месту Бајша, која је у 

јавној  својини Општине Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30 у 1/1 дела. Почетна 

купопродајна цена за отуђење предметне непокретности, у поступку прикупљања писмених понуда, 

износи 10.000,00 евра, а која цена је одређена на основу Извештаја о процени тржишне вредности 

непокретности од дана 07.11.2022.год., израђене од стране „Процена Плус“ д.о.о. за судско 

вештачење и инжењеринг, Суботица, лиценцираног проценитеља, др Миомира Паовице 

дипл.грађ.инг., из Суботице. 

Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда ради прибављања, отуђења, односно давања у закуп непокретности у јавној 

својини општине Бачка Топола,  образована решењем Председника општине бр. 02-106/2020-V,  је 

дана 21.02.2023. године спровела поступак јавног отварања писмених понуда, о чему је сачинила 

записник и извештај о спроведеном поступку. 

  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 отуђење 

непокретности на кат.парц.бр.1320 к.о. Бајша из јавне својине Општине Бачка Топола, те применом 

критеријума највиши понуђени износ купопродајне цене (купопродајна цена из обрасца понуде 

исказана у еврима), утврдила је предлог за избор најповољнијег понуђача, а то је: Срђан Плавшић 

предузетник машинбраварска радња „Метал гума“ машинбраварска радња (матични број 61413910, 

пиб 106390154), ул. Закина бр.13, Бајша, шифра делатности: 2562-машинска обрада метала који је 

понудио купопродајну цену у износу од 10.200,00 евра, а који износ умањен за уплаћени депозит 

дана 17.02.2023.год. у износу од 20.000,00 динара,  се има уплатити у року од 15 дана од дана 

правоснажности ове одлуке на одговарајући рачун општине Бачка Топла у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате. 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“, бр. 9/2012) Председнику општине 

доставила предлог одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

На основу образложеног предлога Комисије, у складу са чланом 21. став 2 Уредбе о 
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условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, 

бр.16/2018), 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), као и члана 4. став 2. Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачка 

Топола- кат.парц.бр. 1320 к.о. Бајша („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.2/2023)  донета је 

одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине. 

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: 464-2/2023-V-4      Председник општине 

           Дана: 22.02.2023. 

           Бачка Топола                   Адриан Сатмари, с.р. 

 

 

12. 

 На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. и 3. Статута општине Бачка 

Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“ број 5/2019), а у складу са Правилником о организацији 

и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби буџетске инспекције и Служби 

локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 

17/2019), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

I 

Поставља се Павле Лужаић, за помоћника Председника општине Бачка Топола за област 

пољопривреде и заштите животне средине и економског развоја почев од 14. фебруара 2023. 

године. 

 

II 

Помоћник Председника оштине за област пољопривреде и заштите животне средине и 

економског развоја:  

Предлаже пројекте од значаја за општину у области аграра, односно пољопривреде и заштите 

животне средине,сачињава мишљење у вези са питањима која су од значаја за развој аграра, 

односно пољопривреде  и заштите животне средине, покреће иницијативу за решавање питања из 

области аграра, односно пољопривреде и заштите животне средине на територији општине, даје 

упутства при решавању питања из области аграра, односно пољопривреде и заштите животне 

средине на територији општине, сарађује са свим установама, предузећима и другим субјектима у 

области аграра, односно пољопривреде и заштите животне средине у процесу утврђивања и 

решавања проблематике везане за ове области на територији општине, даје мишљење о начину 

решавања проблематике везане за конкретне субјекте у области аграра, односно пољопривреде и 

заштите животне средине, сарађује са свим органима и институцијама који располажу подацима 

неопходним за обављање послова из његове надлежности. 

Предлаже пројекте од значаја за општину у области економског развоја,сачињава мишљења у вези 

са питањима која су од значаја за економски развој, покреће иницијативе за успостављање сарадње 

и удруживање са другим јединицама локалне самоуправе, њиховим органима и службама у овој 
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области, у земљи и иностранству, координира рад органа општине над реализацијом осталих 

заједничких пројеката општине са домаћим и страним финансијским органима и организацијама, 

сарађује са свим органима и институцијама који располажу податцима неопходним за обављање 

послова из његове надлежности остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама, 

надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, 

инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима или области локалног економског развоја, 

учествује у праћењу реализације: Стратегије економског развоја, општине, локалног еколошког 

акционог плана и Стратегије развоја система социјалне заштите општине Бачка Топола и учествује 

у конципирању и развијању пројеката из области локалног економског и одрживог развоја, 

учествује у праћењу конкурса и програма за доделу средстава и помоћи из домаћих и страних 

фондова и програма и припреми конкурсних материјала, као и праћење реализације остварених 

конкурса и програма, учествује у припреми маркетиншко-промотивних материјала, информативних 

кампања и промоција и представљања пословних концепата и потенцијала општине за страна 

улагања, учествује у стварању базе података „пословних информација“ од значаја за локални 

економски развој, учествује у контактима пружања подршке и информација заинтересованим 

инвеститорима и предузетницима из домена улагањла и отварања предузећа, води базу података о 

пројектима који се генерирају и пласирају са територије општине и имају подршку локалне 

самоуправе, сачињава извештаје о реализацији послова, задатака и пројеката локалног економског и 

одрживог развоја, као представник Локалне канцеларије Фонда за развој АПВ обавља послове око 

реализације расписаних конкурса за кредитирање војвођанске привреде, обавља и друге послове у 

области за коју је постављен, по налогу Председника општине. 

Спроводи утврђену политику локалног економског развоја; прикупља податке од  значаја за 

инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере на унапређењу локалног економског развоја; 

остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима; сарађује са ресорним 

министарствима, привредном комором, као и другим органима, организацијама и институцијама;  

саставља извештаје, анализе и информације и обавља и друге послове по налогу председника 

општине. 

 

III 

 Помоћник Председника општине, као постављено лице, права и обавезе по основу рада 

остварује по основу закона и других прописа којима се регулишу права и обавезе запослених у 

јединицама локалне самоуправе.  

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРЕЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-8/2023 

Дана: 17.02.2023. године 

Бачка Топола 

 

Председник  

општине Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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13. 

На основу члана 16-19. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник 

РС“, бр. 14/2022), члана 5. став 4. 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, 118/2021, 118/2021 – др.закон и 138/2022)  

члана 44. 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. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 

2023. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 40/2022) Председник општине Бачка 

Топола, дана 06.02.2023. године донео је:  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА  

ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА У 2023. ГОДИНИ 

 

I 

 

 Политичким субјектима, који имају одборнике у Скупштини општине Бачка Топола 

додељују се средства из јавних извора у укупном износу од 900.000,00 динара, односно месечно 

75.000,00 динара за финансирање њиховог редовног рада у 2023. години. 

 

 Средства из претходног става распоређена су Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 

2023. годину, у оквиру Раздела 1-Скупштина општине, Програм:16-Политички систем локалне 

самоуправе, Програмска активност 2101-0001-Функционисање скупштине, функционална 

класификација 110, економска класификација 481, извор финансирања 01  (позиција 4.-Дотације 

невладиним организацијама-финансирање политичких субјеката). 

 

II 

 

Укупна средства, наведена у тачци I. став 1. овог решања, политичким субјектима 

распоређују се у складу са чланом 17. став 2. и 3. Закона о финансирању политичких активности (у 

даљем тексту: Закон) према следећем: 

 

Назив политичких субјеката Годишњи износ                                                                                           

у дин 

Месечни износ.                                  

у дин. 

Савез војвођанских Мађара                                         346.320,00                              28.860,00 

Демократска странка војвођанских Мађара 46.800,00 3.900,00 

Лига социјалдемократа Војводине 74.880,00 6.240,00 

Српска Напредна Странка                                           315.000,00                              26.250,00 

Социјалистичка Партија Србије                                    60.750,00                                5.062,50 

Јединствена Србија 20.250,00 1.687,50 

Српска Радикална Странка 36.000,00 3.000,00 

УКУПНО: 900.000,00                             75.000,00 
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III 

 

 Месечни износи средстава, наведени у тачци  II овог решења дозначују се политичким 

субјектима на следеће текуће рачуне: 

 

 

Назив политичких субјеката Број рачуна: 

 

Савез војвођанских Мађара 

Демократски странка војвођанских Мађара 

Лига социјалдемократа Војводине 

Српска Напредна Странка 

840-13648763-61 

840-20666763-08 

840-7653763-97 

840-17594763-38 

Социјалистичка Партија Србије 

Јединствена Србија 

Српска Радикална Странка                                                                  

840-14106763-66 

Нема податка 

840-14892763-39 

  

IV 

 

          Сходно члану 19. Закона,  политички субјекти су дужни, да средства из тачке II овог решења 

користе за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта, односно за:  

 

 -рад са бирачима и чланством,  

-трошкове превоза и одржавања скупова, 

-трошкове промоције, рекламног материјала и публикација,  

-трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну сарадњу,  

-трошкове зарада и накнада запослених,  

-комуналне трошкове, као и  

-трошкове за друге сличне активности,  

 

а најмање 5% укупних средстава, добијених за редован рад на годишњем нивоу, за:  

 

 -стручно усавршавање и оспособљавање,  

-међународну сарадњу и  

-рад са чланством. 

V 

 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе, да политичким субјектима изврши 

пренос средстава до 10-ог у месецу за претходни месец. 

 

VI 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од преноса средстава за месец  

јануар 2023. године и објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА                       Председник 

Број: 4-3/2023-III                          општине Бачка Топола 

Дана:06.02.2023.                            Сатмари Адриан, с.р. 

Бачка Топола 
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14. 

На основу члана 64. став 1. тачка 7. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“  бр. 5.1/2019) Председник општине Бачка Топола дана 24. фебруара 2023. 

године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

  

 

I 

 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома културе 

општине Бачка Топола дел. број: 60/2023 од 03.02.2023. године.  

 

 

II 

 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број:110-2/2023 Председник општине 

Дана: 24.02.2023. Сатмари Адриан, с.р. 

Бачка Топола
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

6. Решење о образовању техничке комисије за оцену студијe о процени утицаја 

пројекта изградње дистрибутивног гасовода моп 16бар од места прикључења 

на постојећу ГМРС „Бачка Топола“ до МРС „Панонија“, МРС „Томиславци“, 

МРС „Карађорђево“, МРС „Бачки Соколац“, МРС „Криваја“, МРС „Горња 

Рогатица“, МРС „Стара Моравица“ и МРС „Пачир“ и мерно регулационе 

станице мрс МРС „Панонија“, МРС „Томиславци“, МРС „Карађорђево“, 

МРС „Бачки Соколац“, МРС „Криваја“, МРС „Горња Рогатица“, МРС „Стара 

Моравица“ и МРС „Пачир“, на животну средину 41 

   

7. Решење о образовању Комисије за категоризацију угоститељских објеката на 

територији општине Бачка Топола 43 

   

8. Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену 

штете на објектима по захтевима за хитну интервенцију на територији 

општине Бачка Топола 44 

   

9. Решење o разрешењу  председника и чланова Надзорног одбора привредног 

друштва Први војвођански индустријски парк - Логистички центар, друштво 

са ограниченом одговорношћу Бачка Топола, Еlső vajdasági ipari park- 

Logisztikai központ KFT, Topolya 45 

   

10. Решење o именовању председника и чланова Надзорног одбора привредног 

друштва Први војвођански индустријски парк -Логистички центар, друштво 

са ограниченом одговорношћу Бачка Топола, Еlső vajdasági ipari park- 

Logisztikai központ KFT, Topolya 46 

   

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне 

својине општине Бачка Топола–кат. парц. бр. 1320 ко Бајша 47 

   

12. Решење о постављењу помоћника Председника општине за област 

пољопривреде и заштите животне средине и економског развоја 49 

   

13. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у 2023. години 51 

   

14. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова Дома културе општине Бачка Топола 53 

   

Издавач: Одељење за општу управу и друштвене делатности, послове органа општине и заједничке 

послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине 

општине. Аконтација претплате за 2023. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-

70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


