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102. 

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 

88/2013, 105/2014,104/2016- др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана  64. став 1. 

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

складу са Одлуком о отуђењу покретних ствари-службених моторних возила из јавне својине 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бaчка Топола“, бр. 10/2021) на основу предлога 

Комисије за спровођење поступка јавног оглашавања, односно прикупљања писмених понуда  ради 

отуђења  покретних ствари- службених моторних возила из јавне својине општине Бачка Топола, 

Председник општине Бачка Топола дана 25.05.2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 

и  р а с п и с у ј е 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
   

1. Општина Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30, 24 300 Бачка Топола, као носилац права јавне 

својине на покретним стварима - службеним моторним возилима, позива све заинтересоване 

понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа покретних ствари- службених моторних 

возила. 

2. Покретне ствари- службена моторна возила се отуђују из јавне својине у поступку 

прикупљања писмених понуда. 

3. Предмет отуђења  су следеће покретне ствари- службена моторна возила (путничка возила):  

 
Ред. 
број  

Марка возила,  снага 

мотора, радна запремина 

мотора, погонско гориво, 

боја  

Број шасије, 

Број мотора 

Година 

производње, 

рег.ознака 

Регистрова

н до,у 

возном 

стању 

(мес.и год., 

да/не) 

Почетна 

цена 

(еври) 

Износ 

депозита 

(дин) 

1. FIAT PUNTO CLASSIC 1.2 

60KS ACTUAL,  44 КW, 

1242 cm
3
, безоловни бензин, 

3D црвена тамна 

метализирана 

ZFA18800007044564 

188A4006372103 

2013 

BT 016- ČY 

25.04.2021 

 

ДА 

1350,00 8.000,00 

2. ZASTAVA 101 SKALA 55,  

40,40 КW, 1116 cm
3
, бензин 

98, 3М црвена 

VX1128A0001115622 

128A0641627083 

2008 

BT 006- SJ 

ИСТЕКЛА 

РЕГ. 

10.09.2014 

          НЕ 

107,00 2.000,00 

3. ZASTAVA 101 SKALA 55,  

40,40 КW, 1116 cm
3
, 

безоловни бензин, 74 црвена 

VX1128A0001115696 

128А0641627109 

2008 

BT 007- EN 

ИСТЕКЛА 

РЕГ. 

05.10.2014 

НЕ 

107,00 2.000,00 

4. FIAT PUNTO CLASSIC 1.2 

60КS ACTUAL,  44 КW, 

1242 cm
3
, бензин, E браон B 

ZFA18800007040474 

188A40006227129 

2011 

BT 028- XG 

12.05.2021 

 

           ДА 

980,00 5.000,00 

5. FIAT PUNTO CLASSIC 1.2 

60КS ACTUAL, 44 КW, 1242 

cm
3
, безоловни бензин, 8B 

браон светла метализирана 

ZFA18800007039609 

188A40006248382 

2011 

BT 011- ZD 

12.05.2021 

 

 

           ДА 

1046,00 6.000,00 
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4. Почетне цене по којој се покретне ствари- службена моторна возила отуђују из јавне својине 

су утврђене Одлуком o отуђењу покретних ствари-службених моторних возила из јавне 

својине општине Бачка Топола, коју је донео  Председник општине, бр.404-41/2021-V, од 

дана 08.04.2021. године, „Службени лист општине Бачка Топола“, бр.10/2021), а које су 

утврђене на основу извршене  процене тржишних вредности предметних моторних возила, а 

коју процену је 06.04.2021.год. извршио овлашћени судски вештак за област саобраћај-

транспорт- безбедност, Милан Васовић дипл.инг., из Суботице.    

Почетна цена је изражена у еврима, с тим што се иплата врши у динарској противвредности 

по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

Покретне ствари  се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што искључује све 

накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и 

евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика 

возила.  

5.  Критеријум за избор најповољнијег понуђача  је највиша понуђена цена. 

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене 

цене, коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. 

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим 

износом цене, а који је уједно и највиша понуђена цена, Комисија ће прогласити 

победником понуђача који је раније доставио понуду, по датуму и времену пријемног 

штамбиља са пријемне писарнице Општинске управе општине Бачка Топола. 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених 

понуда доноси Председник општине, на предлог Комисије. Одлука се доставља свим 

учесницима поступка. На ову одлуку учесник поступка може уложити приговор 

Општинском већу. Одлука Општинског већа је коначна. 

6. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам) дана од 

дана правоснажности Одлуке о избору најповољнијег понуђача,  уплати целокупан износ 

постигнуте цене, и приступи закључењу уговора о купопродаји. 

 Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну 

цену и одузима се од вредности постигнуте у поступку јавног отварања писмених  понуда.  

7. Моторна возила се могу погледати у дворишту Општинске управе општине Бачка Топола, 

Маршала Тита бр. 30, сваког радног дана у периоду од 10,00 до 13,00 часова, почев од 

26.05.2021. до 08.06.2021. године уз претходну најаву на телефон 064 8624465, контакт 

особа Золтан Иванич-председник Комисије.  

8. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у поступку 

прикупљања писмених понуда уплати депозит који је наведен у динарским износима у 

табеларном приказу за свако возило,   на депозитни рачун Општине Бачка Топола бр. 840-

311804-87,модел 97, позив на број 62-206, који се води  код РС Министарство финансија 

Управа за трезор Филијала Суботица. 

9. Осталим понуђачима који нису остварили право на откуп,  уплаћени депозитни износ се 

враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана одржавања јавног отварања писмених понуда. 

Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за 

враћање депозита.  

Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и 

назив банке нису потпуни или тачни. 

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор о 

купопродаји у остављеном року, или не уплати утврђени износ, уплаћени депозит му се не 

враћа и сматраће се да је одустао од куповине, Одлука о избору најповољнијег понуђача ће 

се ставити ван снаге и донети одлука о избору следећег најповољнијег понуђача, којем ће се 

понудити закључење уговора о купопродаји. 

10. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица,  физичка 

лица и предузетници. 

11. Затворена коверта са понудом треба да садржи: 

Пријаву за учешће у поступку  прикупљања писмених понуда и то:  

- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број,  порески 

идентификациони број, број телефона, контакт особа,  потпис овлашћеног лица оверен 

печатом; 
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-за физичка лица и предузетникa: име и презиме, име оца, адресу пребивалишта,  

јединствени матични број грађана, број личне карте и место издавања, број телефона и иста 

мора бити потписана. 

 Уз пријаву се доставља: уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање, оверено код 

јавног бележника,  фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и предузетнике, а за 

правна лица и предузетнике оригинални извод из Регистра привредних субјеката са 

подацима за то правно лице, односно предузетника, не старије од 30 дана,  копију уговора о 

отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има рачун и копију потврде 

о додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ;  

- доказ о уплаћеном депозиту, 

- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа, исказаног у еурима, на који 

понуда гласи ,  

-   попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.  

Образац пријаве, са понудом и образац за враћање депозита се могу преузети на писарници 

Општинске управе, као и на службеној интернет страници општине Бачка Топола 

www.btopola.org.rs.   

12. Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се достављају у 

затвореној коверти  на адресу:  Општина Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30, Бачка Топола, и 

то  непосредно на писарници Општинске управе Бачка Топола, радним данима од 8,00 до 14,00 

часова или препорученом поштом.   

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење моторних 

возила, редни  бр. возила: ___– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача. 

13. Крајњи рок за подношења понуда је 09.06.2021. године до 12:00 часова укључујући и понуде 

упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и времена. Благовременим ће се 

сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе  до наведеног рока. 

 

14. Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну: 

- понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека крајњег рока за 

подношење понуда; 

- понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена документација; 

- понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене. 

 

Подносиоци неблаговремене, непотпуне, односно неисправне  понуде не могу да учествују у 

поступку отварања писмених понуда.   

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених 

понуда, сматраће се да је одустао од понуде. 

15. Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати у Великој 

већници Скупштине општине Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 30, наредног радног дана 

од дана одређеног за последњи дан за достављање понуда, односно дана 10.06.2021. године 

са почетком у 12,00 часова. 

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени представници. 

 

 Одлука о расписивању јавног огласа објављује се у „Службеном листу општине Бачка 

Топола“, на огласној табли Општинске управе Бачка Топола и огласним таблама месних 

канцеларија, као и на службеној интернет страници општине Бачка Топола www.btopola.org.rs.   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 404-53/2021-V 

Дана: 25.05.2021. 

Бачка Топола 

Председник општине 

Бачка Топола 

Адриан Сатмари, с.р. 

 

  

http://www.btopola.org.rs/
http://www.btopola.org.rs/
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103. 

На основу члана 36. став 3. и став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/16 и 88/2019), члана 18. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица и Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за именовање директора „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број 

VIII/2021-13 од дана 21.05.2021. године, Скупштина ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ РЕГИОНАЛНА 

ДЕПОНИЈА СУБОТИЦA (у даљем тексту: Друштво) oбјављује 

 

ОГЛАС 

о јавном конкурсу за избор директора 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 

 

Подаци о Друштву: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА СУБОТИЦA, седиште: 

24000 Суботица, Биковачки Пут 280, матични број: 20354194, ПИБ: 105425742, претежна 

делатност: 3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан. 

Подаци о радном месту: Директор јавне службе/агенције/организације у јавном сектору који обавља 

следеће послове: 

1) представља и заступа друштво;  

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање друштва; 

4) одговоран је за законитост рада друштва; 

5) предлаже скупштини друштва дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава одлуке скупштине друштва; 

9) одговара за уредно вођење пословних књига друштва; 

10) одговара за тачност финансијских извештаја друштва; 

11) обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама скупштине; 

12) извештава Скупштину друштва о свом раду; 

13) доноси акт о систематизацији; 

14) врши друге послове одређене законом и уговором о оснивању. 
 

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);  

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

предузећа;  

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; 

10) да поднесе програм рада друштва на мандатни период од наредне четири године.  
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Директор се именује на период од четири године.  

Место рада: 24000 Суботица, Биковачки Пут 280 

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

пријаву и доказе приложене уз пријаву, писаном и усменом провером, односно на други 

одговарајући начин сходно потребама рада Друштва, а у складу са мерилима за именовање 

директора. 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Андреа Грунчић, пословни асистент, 

телефон: 024/673-815.  

Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се Комисији за спровођење 

конкурса за избор директора Друштва, препорученом пошиљком путем поште у затвореној коверти 

на адресу: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица Комисији за спровођење конкурса за избор 

директора, 24207 Ором, ПП 3, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица - НЕ ОТВАРАТИ -. 

Докази који се прилажу уз пријаву:  

1) биографија;  

2) извод из матичне књиге рођених;  

3) уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра за социјални рад (не 

старије од шест месеци);  

4) доказ о стеченом образовању;  

5) доказ о потребном радном искуству;  

6) доказ о познавању корпоративног управљања;  

7) изјава оверена од стране надлежног органа да лице није члан органа ниједне политичке странке, 

односно да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке (не старије од 

шест месеци);  

8) доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);  

9) доказ 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 (не старије од шест месеци) и  

10) програм рада друштва. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора Друштва одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у:  

- „Службеном гласнику Републике Србије“,  

- „Службеном листу Града Суботице“,  

- „Службеном листу Општине Сента“, 

- „Службеном листу Општине Кањижа“, 

- „Службеном листу Општине Нови Кнежевац“, 

- „Службеном листу Општине Чока“, 

- „Службеном листу Општине Бачка Топола“, 

- „Службеном листу Општине Мали Иђош“, 

- у дневном листу „Данас“, 

- на званичној интернет страници www.deponija.rs, 

- на званичној интернет страници Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, 

Мали Иђош, Чока, Нови Кнежевац. 

 

 

   Председник Скупштине 

              Мариа Керн Шоља с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

102. Одлука о расписивању Јавног огласа за отуђење покретних ствари 

службених моторних возила из јавне својине општине Бачка Топола 278 

   

103. Оглас о јавном конкурсу за избор директора „Регионална депонија“ д.о.о. 

Суботица 281 

   

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 

2021. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 

општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


