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На основу члана 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007 и 34/2010-УС и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола због
неправилности у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола одржаних
24.04.2016. године на бирачком месту број 9. зграда Гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој
Тополи, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
1. ПОНИШТАВАЈУ СЕ избори на бирачком месту број 9. ЗГРАДА ГИМНАЗИЈЕ „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ“ Бачкој Тополи, јер је утврђено да је укупан број бирача који су гласали већи
од броја бирача који је уписан у извод из бирачког списка.
2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ понављање избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола на
бирачком месту број 9. зграда Гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи на дан
01.05.2016. године у времену од 7,00 до 20,00 сати.
3. РАСПУШТА СЕ бирачки одбор именован за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Бачка Топола одржаних 24.04.2016. године на бирачком месту број 9. зграда
Гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи. Нови бирачки одбор ће именовати
Општинска изборна комисија Бачка Топола.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-102/2016
Дана: 25.04.2016.

Председник
Општинске изборне комисије
Елза Николович, с.р.

36.
На основу члана 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011) Општинска изборна комисија Бачка Топола доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ПОНОВНИХ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 9. ЗГРАДА ГИМНАЗИЈЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
1. Расписују се поновни избори за одборнике Скупштине општине Бачка Топола за
бирачко место број 9. ЗГРАДА ГИМНАЗИЈЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ у Бачкој
Тополи, Трг др. Зорана Ђинђића број 12. дана 01.05.2016. године.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-103/2016.
Дана: 25.04.2016.

Председник
Општинске изборне комисије
Елза Николович, с.р.
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37.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за 2016. годину у општини Бачка Топола
Број: 320-26/2016-I
Дана: 19.04.2016. године
Бачка Топола

Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2016. годину у општини Бачка Топола, образоване решењем
Скупштине општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 6/2015), у складу са
чланом 64 а став 19, 20, 22 и 23. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08- др.закон, 41/09 и 112/2015) је поводом одређивања цене за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини које је Годишњим програмом заштите, уређења коришћења
пољопривредног земљишта за 2016. годину у општини Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“, бр. 5/2016) предвиђено за давање у закуп по праву пречег закупа, дана 19.04.2016.
год. донела следећи
ЗАКЉУЧАК
о формирању цене закупа пољопривредног земљишта
по праву пречег закупа
Одређује се цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини, које је предмет
давања у закуп по праву пречег закупа, и то на начин како је прописано чланом 64а. Закона о
пољопривредном земљишту, да висину закупнине по праву пречег закупа утврђује јединица локалне
самоуправе, и она је једнака просечно постигнутој цена закупа по хектару, с тим што закупнина по
праву пречег закупапо основу држања и узгоја животиња не може бити већа од просечне цене закупа
по хектару на територији Републике Србије у последње три године.
У општини Бачка Топола просечна излицитирана цена на последњем јавном надметању
oдржаном дана 05.10.2015. год.,износила је 210,57еура/ха.
Просечна цена закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године
износи 203,48 еур/ха, што је испод просечно излицитиране цене на последњем јавном надметању у
општини Бачка Топола.
У складу са чланом 64а. став 20 Закона о пољопривредном земљишту, одређује се да цена
закупа пољопривредног земљишта које је предмет давања у закуп по праву пречег закупа по
основу власништва на инфраструктури за њиву II класе у општини Бачка Топола, буде
једнака просечној излицитираној цени на последњем јавном надметању одржаном у општини
Бачка Топола и износи 210,57 еур/ха, а да цена закупа пољопривредног земљишта које је предмет
давања у закуп по праву пречег закупа по основу држања и узгоја животиња буде једнака
просечној цени закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године и
износи 203,48 еур/ха.
Цене за све културе и класе пољопривредног земљиштау државној својини која се даје у
закуп на територији Oпшине Бачка Топола, дате су у следећој табели и исказане су у еврима:
1) По праву пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
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трстик и
мочвара

I

231,40

46,28

69,42

11,57

II

210,57

42,11

63,17

10,53

III

187,43

37,49

56,23

9,37

IV

166,60

33,32

49,98

8,33

V

145,78

29,16

43,73

7,29

С тим да се за канал и остало вештачко створено и природно неплодно земљиште
одређује цена као за њиву III класе, у износу од 187, 43 еура.
2) По праву пречег закупа по основу држања и узгоја животиња:
класе
земљишта

њива,воћњак,
виноград

пашњак

ливада

трстик и
мочвара

I

223,60

44,72

67,08

11,18

II
III
IV
V

203,48
181,12
161,00
140,87

40,70
36,22
32,20
28,17

61,04
54,34
48,30
42,26

10,17
9,06
8,05
7,04

С тим да се за канал и остало вештачко створено и природно неплодно земљиште
одређује цена као за њиву III класе, у износу од 181, 12 еура.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, на Огласној табли
Општинске управе Бачка Топола, као и на званичној интернет страници Општине Бачка Топола
www.btopola.org.rs.
Председник Комисије
Јанош Жембери c.р.

Редни
број

САДРЖАЈ

Страна

35.

Решење о поништавању избора на бирачком месту 9.

624

36.

Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скуупштине општине
Бачка Топола на бирачком месту број 9. зграда Гимназије „Доситеј
Обрадовић“ у Бачкој Тополи

624

Закључак о формирању цене закупа пољопривредног земљишта по праву
пречег закупа

625

37.

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2016. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

