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 На основу члана 1, 2. и 3. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009), члана 20. тачка 

19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 11. тачка 19. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 5. став 6. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 15/2012),  

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 24.05.2013. године, донело је 

 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СПАЉИВАЊА СУВЕ ТРАВЕ, КОРОВА, РАСТИЊА И БИЉНИХ ОТПАДАКА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

                                                               

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђују мере и поступци заштите од пожара на отвореном пољопривредном и шумском 

подручју, трасама електроенергетских водова, путничким  саобраћајницама, на јавним површинама и окућницама у 

насељу при спаљивању суве траве, остатака од усева, сувог жбуња, корова, растиња и биљних отпадака у случајевима 

када би пропуштање тих мера нанело штету пољопривредним ратарским културама, расадима, виноградима, 

воћњацима, шумама, надземним електроенергетским, телекомунацијским и плинским инсталацијама и уређајима, 

оградама и зградама од запаљивог материјала и угрозило одвијање саобраћаја стварањем димне завесе. 

 

Члан 2. 

Права, обавезе и одговорности утврђене овом Одлуком односе се на правна и физичка лица, власнике 

пољопривредног земљишта, правна и физичка лица која чисте вегетацију на каналима, испод траса електроенергетских 

водова, на саобраћајницама, те на отвореном простору јавних површина и окућница у насељима. 

 

Члан 3. 

Спаљивање суве траве, корова, растиња и биљних отпадака у смислу ове Одлуке је уништавање истих 

припаљивањем ватре и контрола горења док се ватра у потуности не угаси, а без опасности за настанак и ширење 

пожара и угрожавања живота  људи и имовине ватром и димом. 

 

II. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Члан 4. 

Забрањено је паљење ватре на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме и 15 метара од зграда, испод 

траса електроенергетских водова тако да паљење ватре и ширење дима угрожава суседне ратарске културе, усеве, 

расаде, винограде, воћњаке и одвијање путничког и теретног саобраћаја стварањем димне завесе. 

 

Члан 5. 

Током године, пре и након завршене жетве, уништавање суве траве, корова, растиња и биљних отпадака може 

се обавити ложењем ватре и контролисаним спаљивањем уз присутност потребног броја особа са средствима и опремом 

за почетно гашење пожара, искључиво дању и по мирном времену без ветра уз предузимање мера за заштиту од пожара 

на отвореном. 

Члан 6. 

Правна и физичка лица која чисте вегетацију на каналима,испод траса електроенергетских водова, на 

саобраћајницама и на отвореном простору јавних површина,власници односно корисници пољопривредног и другог 

земљишта дужни су пре спаљивања суве траве, сувог жбуња, остатака од усева и осталог биљног отпада предузети 

одговарајуће мере опреза, осигурати одговарајућа средства и предузети мере заштите у складу са прописима заштите од 

пожара, а нарочито: 

1. Пријавити спаљивање у складу са одредбама ове Одлуке 
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2. Спаљивање обавити током дана по мирном времену, без ветра и повишеног притиска 

3. Осигурати да сува трава, суво жбуње, остаци од усева и остали биљни отпад зависно од количине и 

запаљивости буде довољно удаљен од других објеката или површинам са запаљивим материјама 

4. На пољопривредном земљишту палити суву траву, суво жбуње, остатке од усева и остали биљни отпад  на 

одговарајућим местима уз предузимање одговарајућих мера опреза 

5. Осигурати спаљивање остатака после жетве, односно бербе и другог лаког запаљивог отпада на 

пољопривредном земљишту одвајањем од суседног земљишта преоравањем појаса ширине најмање три (3) 

метра 

6. Стално и непосредно вршити надзор над спаљивањем све до потпуног гашења ватре на целој запаљеној 

територији 

7. Током спаљивања осигурати потребан број лица, одговарајућу опрему и средства за заштиту од пожара 

зависно од обима и врсти отпада који се спаљује 

8. Преузети и друге мере за заштиту и спречавање могућности ширења пожара на суседне површине. 

У шуми, на шумском земљишту као и на земљишту у непосредној близини шуме, може се ложити отворена 

ватра и палити биљни отпад само на одговарајућим местима уз предузимање одговарајућих мера опреза које одређује 

правно лице које газдује шумом и шумским земљиштем, односно орган управе за послове шумарства.  

 

Члан 7. 

Правна и физичка лица из става 1. предходног члана ове Одлуке ДУЖНА су пре спаљивања биљних и других 

материја у већем обиму и на већим површинама којим би се могле угрозити  друге површине или други објекти 

(индустрије, грађевине, стамбени и други објекти, електрични и телефонски каблови, саобраћајнице, пољопривредне  и 

шумске површине и сл.), поднети пријаву најближој полицијској станици или ватрогасној јединици. Пријава треба да 

садржи следеће податке: 

1) ко обавља спаљивање, 

       2) време и место спаљивања, 

       3) назив и величина површине спаљивања,      

       4) број лица која ће обавити спаљивање, 

       5) врста биљног отпада који се спаљује, 

              6) превентивне мере заштите од пожара које ће се предузети при спаљивању, 

       7) опрема за гашење. 

Надлежни орган којем се подноси пријава ће забранити спаљивање биљног отпада уколико нису испуњени сви 

услови и предузете одговарајуће мере заштите од пожара утврђене овом Одлуком и упознати подносиоца пријаве о 

разлозима забране. 

Члан 8. 

Спаљивање мањих количина отпадних материја биљног порекла које објективно не могу угрозити друге 

објекте или површине,правна и физичка лица нису обавезна пријавити, али су обавезни да предузму све потребне мере 

да се ватра не прошири на суседне објекте или површине. 

 

Члан 9. 

Лица која су обавила ложење ватре и спаљивање дужна су угасити ватру на отвореном простору и прегледати 

остатке ватре пребацивањем пепела, поливање водом и применом других средстава за гашење док се ватра не угаси у 

потпуности и тек након тога могу напустити место паљења ватре. 

 

III. ЗАБРАНА СПАЉИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА ПРЕДМЕТА И ЗАБРАНА СПАЉИВАЊА НЕДЕЉОМ 

 

Члан 10. 

Правним и физичким лицима из члана 2. ове Одлуке се ЗАБРАЊУЈЕ спаљивање предмета од гуме, пластике, 

коже, прерађевина од уља, отпада на бази хемијских реакција и других материја који на било који начин утичу или могу 

утицати на загађивање околине. 

Члан 10а. 

Правним и физичким лицима наведеним у члану 2. Ове Одлуке забрањује се спаљивање суве траве, корова, 

сувог жбуња, растиња и биљних отпадака недељом. 

 

IV. НАДЗОР 

Члан 11. 

У надзору учествују овлашћени радници правних лица која управљају и газдују шумама, овлашћена лица 

надлежне ватрогасне јединице, полиција и комунална инспекција општине Топола, а у смислу дојаве о насталом 

пожару, штети и повреди одредаба ове Одлуке, као и прикупљању података о идентитету особа које су извршиле 

повреду. 

 

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

   Новчаном казном у износу од 20.000 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) обавља ложење ватре и спаљивање на удаљености мањој од наведене у члану 4. ове Одлуке,  
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2) обавља ложење ватре и спаљивање на отвореном простору ноћу и по ветровитом времену, 

3) не попуни и не достави пријаву из члана 6. става 2. ове Одлуке, ако о времену спаљивања не обавести 

најближу ватрогасну јединицу и ако противно забрани изврши спаљивање, 

4) не спроводи превентивне мере заштите од пожара и угрози ватром и димом пољопривредне културе, 

расаде, винограде, воћњаке, шуме и надземне електроенергетске, телекомуникацијске и плинске 

инсталације и уређаје, ограде и зграде од запаљивог материјала и одвијање саобраћаја, 

5) напусти место спаљивања у току горења ватре или пре него што је ватра угашена у потпуности,  

6)  поступи противно забрани из члана 10. и 10а ове Одлуке.  

 

Члан 13. 

  Комунална инспекција може на лицу места наплатити казну за прекршај од физичких лица у износу до 10.000  

динара, ако: 

1) обавља ложење ватре и спаљивање на удаљености мањој од наведене у члану 4. ове Одлуке или у 

близини траса електроенергетских водова, 

2) обавља ложење ватре и спаљивање на отвореном простору ноћу и по ветровитом времену, 

3) спаљивањем суве траве, корова и растиња угрози и нанесе штету суседним ратарским културама, 

расадима, виноградима, воћњацима, шумама и надземним електроенергетски, телекомуникацијским и 

плинским инсталацијама и уређајима, оградама и зградама од запаљивог материјала или угрози 

одвијање саобраћаја, 

4) не попуни и не достави пријаву из члана 6. став 2. ове Одлуке, односно не обавести о времену 

спаљивања најближу ватрогасну јединицу или врши спаљивање противно забрани, 

5) напусти место ложења ватре и спаљивања пре него што је ватра угашена у потпуности, 

6) поступи противно забрани из члана 10. и 10а ове Одлуке. 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 14. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                    

Број: 020-170/2013-05-III                                                                         

Дана: 24.05.2013. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК   

                                                                                                                                                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                     

                                                                                                                                                               Драган Јовановић, с.р. 

 

-2- 

На основу члана 2. и члана 16. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 30/2010), 

 Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 28.05.2013. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о проглашењу Дана жалости 
 

1. Проглашава се Дан жалости поводом погибије, др Наде Какашић, Марка Игњатовић и Неде 

Поповић, у саобраћајној несрећи која се догодила 26.05.2013. године на путу Жабљак – Шавник, 

на изласку из тунела „Ивица“. 

 

2. За Дан жалости на територији општине Топола проглашава се 29.05.2013. године, дан сахране 

настрадалих. 

 

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-171/2013-05-III 

Дана: 28.05.2013. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 

 

-3- 

На основу члана 285. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и 

,,Службени гласник”, број 30/10) и члана 29. Одлуке о Општинској управи (,,Службени  гласник СО Топола”, број 

12/2008, 15/2008  и 6/2013), 
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             Начелник Општинске управе општине Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Овлашћује се Тања Цветковић дипломирани инжењер архитектуре, запослена у Општинској управи 

Општине Топола, на радном месту руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке,  

имовинско - правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола, за 

предузимање радњи, решавање у управном поступку и доношење других аката из делокруга рада Одељења и 

Одсека.   

 

2.Овлашћење  ступа на снагу 12.04.2013. године, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола” и на 

огласној табли Општинске управе општине Топола. 

 

3.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, 

број: 031-23/2012-01 од 10.04.2012. године. 

                                                                                   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                           

Број: 031-21/2013-05 

Дана: 30.04.2013. године                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                             ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                            Милица Станишић, дипл.правник, с.р.  

 

-4- 

На основу члана 285. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и 

,,Службени гласник”, број 30/10) и члана 29. Одлуке о Општинској управи (,,Службени  гласник СО Топола”, број 

12/2008, 15/2008  и 6/2013), 

Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Овлашћује се Ивана Блажић Шевић дипломирани инжењер архитектуре, запослена у Општинској управи 

Општине Топола, на радном месту Шеф Одсека евиденције и управљања имовином за предузимање радњи, 

решавање у управном поступку и доношење других аката из делокруга рада Oдељења и Одсека.   
 

2.Овлашћење  ступа на снагу 12.04.2013. године, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола” и на 

огласној табли Општинске управе општине Топола. 

 

3.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, 

број: 031-83/2011-01 од 14.07.2011. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                           

Број: 031-22/2013-05 

Дана: 30.04.2013. године                                                                                                                        НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                                ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                            Милица Станишић, дипл.правник, с.р.  
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На основу члана 285. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и 

,,Службени гласник”, број 30/10) и члана 29. Одлуке о Општинској управи (,,Службени  гласник СО Топола”, број 

12/2008, 15/2008  и 6/2013), 

Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Овлашћује се Биљана Мијовић дипломирани правник, запослена у Општинској управи Општине Топола, 

на радном месту Управни послови у области грађевинарства у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-

урбанистичке, имовинско –правне и послове евиденције и управљања имовином, за предузимање радњи, решавање у 

управном поступку и доношење других аката из области грађевинарства.   
 

2.Овлашћење  ступа на снагу 12.04.2013. године, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола” и на  

огласној табли Општинске управе општине Топола. 
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3.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, 

број: 031-67/2010-05 од 14.09.2010. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                           

Број: 031-23/2013-05 

Дана: 30.04.2013. године                                                                                                                        НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                            Милица Станишић, дипл.правник, с.р.  
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На основу члана 285. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и 

,,Службени гласник”, број 30/10) и члана 29. Одлуке о Општинској управи (,,Службени  гласник СО Топола”, број 

12/2008, 15/2008  и 6/2013), 

             Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Овлашћује се Анђелка Росић дипломирани правник, запослена у Општинској управи Општине Топола, на 

радном месту имовинско-правни послови и послови евиденције и управљања имовином, Општинске управе 

општине Топола, за предузимање радњи, решавање у управном поступку и доношење других аката из области 

имовинско – правни послови и послови евиденције и управљања имовином. 
 

2.Овлашћење  ступа на снагу 12.04.2013. године, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола” и на 

огласној табли Општинске управе општине Топола. 

 

3.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, 

број: 031-66/2010-05 од 14.09.2010. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                           

Број: 031-24/2013-05 

Дана: 30.04.2013. године                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

  Милица Станишић, дипл.правник, с.р.  
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На основу члана 285. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и 

,,Службени гласник”, број 30/10) и члана 29. Одлуке о Општинској управи (,,Службени  гласник СО Топола”, број 

12/2008, 15/2008  и 6/2013), 

  Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Овлашћује се Душица Илић Недић, дипломирани биолог, запослена у Општинској управи Општине 

Топола, на радном месту послови заштите животне средине у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-

урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, Општинске управе општине 

Топола, за предузимање радњи, решавање у управном поступку и доношење других аката из области заштите 

животне средине. 
 

2.Овлашћење  ступа на снагу 12.04.2013. године, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола” и на 

огласној табли Општинске управе општине Топола. 

 

3.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, 

број: 031-68/2010-05 од 14.09.2010. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                           

Број: 031-25/2013-05 

Дана: 30.04.2013. године                                                                                                                        НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                            Милица Станишић, дипл.правник, с.р.  
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 С А Д Р Ж А Ј  

  

  

1. ОДЛУКA о условима и начину спаљивања суве траве, корова, растиња и биљних отпадака на 

подручју општине Топола Страна 1. 

   

2. ОДЛУКА о проглашењу Дана жалости              Страна 3. 

   

3. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Тање Цветковић за предузимање радњи, решавање у управном поступку 

и доношење других аката из делокруга рада Одељења и Одсека Страна 3. 

   

4. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Иване Блажић Шевић  за предузимање радњи, решавање у управном 

поступку и доношење других аката из делокруга рада Oдељења и Одсека Страна 4. 

   

5. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Биљане Мијовић за предузимање радњи, решавање у управном поступку 

и доношење других аката из области грађевинарства Страна 4. 

   

6. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Анђелкe Росић за предузимање радњи, решавање у управном поступку и 

доношење других аката из области имовинско – правни послови и послови евиденције и 

управљања имовином 

        

 

Страна 5. 

   

7. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Душице Илић Недић за предузимање радњи, решавање у управном 

поступку и доношење других аката из области заштите животне средине 

 

Страна 5. 

Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар Краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/811-017,  Факс: 034/811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола,  Драган Јовановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


