На основу члана 35. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”,
бр. 11/2008) и члана 39. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник
СО Топола“, бр.12/2008),
Председник Скупштине општине Топола

С а з и в а
29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
на дан 13.05.2011 ( петак ) са почетком у 1000 часова

За ову седницу предлаже се следећи
Дневни ред
Усвајање Извода из Записника о раду 28. седнице Скупштине општине Топола
1.

Предлог Одлуке о изменама Одлуке о радном времену у апотекама, продавницама,
угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола;
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању установе за децу предшколског
узраста ,,Софија Ристић“ Топола;
3. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка двања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини и за давање на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини;
4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на
територији општине Топола,
5. Предлог Одлуке о стопама пореза на имовину,
6. Предлог Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за општину Топола за 2011 годину;
7. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ Аранђеловац, за
општину Топола за 2010. годину;
8. Разматрање Програма рада Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ Аранђеловац –
Одељење у Тополи за 2011. годину;
9. Разматрање Годишњег Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији
општине Топола за 2010. годину Министарства унутрашњих послова Полицијске
управе Крагујевац, ПС Топола;
10. Разматрање Извештаја о раду и пословању Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола у
периоду 01.01.- 31.12.2010. године;
11. Разматрање предлога Управног одбора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола
за измену и допуну Статута Туристичке организације ,,Опленац“ Топола број 0102/2000-04 од 09.03.2000. године и доношењу Решења о давању сагласности,
12. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке
организације ,,Опленац“ Топола;
13. Доношење Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
14. Доношење Решења о престанку вршења дужности председника и чланова
Надзорног одбора Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола;
15. Доношење Решења о именовању Надзорног одбора Дома здравља ,,Свети Ђорђе“
Топола;
16. Доношење Решења о утврђивању престанка дужности члана Управног одбора Дома
здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола;

17. Доношење Решења о именовању члана Управног одбора Дома здравља ,,Свети
Ђорђе“ Топола;
18. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника Комисије за планове:
19. Доношење Решења о разрешењу и именовању секретара и заменика Секретара
Општинске изборне Комисије у сталном саставу;
20. Разно.

Седница ће се одржати на другом спрату у сали Скупштине Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 06-16/2011-05-I
Дана: 04. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Рајка Митровић, с.р.
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