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На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, број 55/14), члана 20. 

тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 108. Статута 

Општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/08 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 12/08), 

  Скупштина Општине Топола, на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за рад Општинског 

правобранилаштва Општине Топола (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво). 

 

Члан 2. 

 Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите имовинских 

права и интереса Општине Топола. 

 Седиште Општинског правобранилаштва је у Тополи. 

 

Члан 3. 

 Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 32 мм, који садржи грб Републике Србије 

у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија – Општина Топола – Општинско правобранилаштво - Топола“ 

на српском језику ћириличним писмом. 

 Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст: Република Србија, 

Општинско правобранилаштво, број ______________ датум _____________ Топола. 

 

II   ДЕЛОКРУГ 

Члан 4. 

 У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Општинско правобранилаштво: 

 1)  у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник 

општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права 

и интереса општине; 

 2)  прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу 

заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, 

или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за 

спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа; 

 3)   даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа, посебно 

уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана; 

 4)  даје правне савете свим органима општине које заступа; 

 5)  предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или 

за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката. 

 

Члан 5. 

 Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе или другим надлежним 

органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим је покренут поступак против заступаног 

субјекта, размотрити могућност споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу 

супротне стране. 
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 Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре закључења споразума о 

решавању спорног односа. 

Члан 6. 

 Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи општине и друга правна 

лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати Општину и њене органе.  

 Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна лица која се финансирају 

из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка. 

 

Члан 7. 

 Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско правобранилаштво дужни су да Општинском 

правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у којима је оно овлашћено да предузима 

правне радње и правна средства, као и да му на његов захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за 

предузимање радњи за које је оно надлежно. 

 Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и друго правно лице које 

заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Општинско веће, а од одговорног лица у том органу или 

правном лицу захтеваће накнаду причењене штете. 

 

Члан 8. 

 На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом одлуком сходно се 

примењују одредбе Закона о правобранилаштву (,,Службени гласник Републике Србије,, број 55/14) које се односе на 

Државно правобранилаштво.  

 

III   ОРГАНИЗАЦИЈА И  РАД 

Члан 9. 

 Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац у складу са Уставом Републике 

Србије, законом, овом одлуком и другим општим правним актима. 

 

Члан 10. 

 Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на предлог председника општине, на период од пет 

година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.  

 За оштинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који испуњава опште 

услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, достојан је 

правобранилачке функције и има најмање осам година радног искуства у правној струци после положеног правосудног 

испита.  

Члан 11. 

 Општински правобранилац одговара Скупштини општине за свој рад и рад Општинског правобранилаштва. 

 Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године, подноси Скупштини општине  извештај о 

раду Општинског правобранилаштва за претходну годину. 

 

Члан 12. 

 Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима Скупштини општине,  

као и субјектима које заступа, на њихов захтев. 

 Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје недостаци у раду 

општинског правобраниоца, Скупштина општине може наложити мере за отклањање недостатака и одредити рок за 

поступање по мерама, као и поднети предлог за покретање дисциплинског и другог поступка.  

 

Члан 13. 

 Општински правобранилац доноси правилник о управи у Општинском правобранилаштву уз сагласност 

Општинског већа. Правилником се уређује однос Општинског правобранилаштва према грађанима и јавности, начин 

вођења евиденција, руковање предметима, поступање са архивским материјалом и друга питања од значаја за рад 

Општинског правобранилаштва.  

Члан 14. 

 Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја за рад Општинског 

правобранилаштва обављају одговарајући општински органи управе и службе. 

 

IV   РАДНИ ОДНОСИ 

Члан 15. 

 Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са прописима који уређују положај  

службеника општинске управе, ако овом одлуком није друкчије одређено. 

 

Члан 16. 

 На заснивањe радног односа, права, обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и одговорност запослених у  

Општинском правобранилаштву, примењују се прописи који уређују радне односе државних службеника и  

намештеника. 
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V   СРЕДСТВА 

Члан 17. 

 Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине. 

 Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања представљају приход буџета 

општине. 

 

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

 Ступањем на снагу ове одлуке Општинско јавно правобранилаштво наставља са радом као Општинско 

правобранилаштво. 

 Скупштина општине поставља општинског правобраниоца у року од 90. дана од дана ступања ове одлуке на 

снагу. 

 Постављењем општинског правобраниоца у складу са овом одлуком, престаје положај Општинском јавном 

правобраниоцу.  

 Општински јавни правобранилац који не буде постављен за општинског правобраниоца у складу са овом 

одлуком или распоређен на друго радно место у смислу прописа који уређују радне односе државних службеника и 

намештеника,  има права утврђена прописима за државне службенике.  

      

Члан 19. 

 Одредбе прописа којима је одређена надлежност Општинског јавног правобранилаштва за предузимање 

одређених радњи и вршење одређених послова, или којима је прописана обавеза неког општинског органа или другог 

правног лица према Општинском јавном  правобранилаштву, примењују се и на Општинско правобранилаштво. 

 

Преузимање надлежности 

 

Члан 20. 

 Правобранилаштво ће најкасније у року шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, преузети предмете 

субјеката које заступа у складу са овом одлуком, а које није заступало Општинско јавно правобранилаштво према 

Закону о јавном правобранилаштву (,,Службени гласник РС“, број  43/91). 

    

Доношење општих аката 

 

Члан 21. 

 Правобранилац Општине Топола донеће правилник о управи у правобранилаштву у року од 60. дана од дана 

постављења. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у правобранилаштву ће донети правобранилац у 

року  од 15.  дана, од дана ступања на снагу акта из става 1. овог члана. 

      

Члан 22. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинском јавном правобранилаштву 

(„Службени гласник СО Топола“, број 4/94). 

Члан 23. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 020-352/2014-05-I          

Дана: 28.11.2014. године    

                                                                                                                                                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 
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На основу чланова 11. и 38б. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 

80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др. закон), члана 20. став 1. тачка 

4. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 – усклађ.дин.изн.), члана 

29. став 1. тачка 13. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), 

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008) и Одлуке о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 

19/2013),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донела је 
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О Д Л У К У   

о висини стопе пореза на имовину 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима које се налазе на територији 

општине Топола. 

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе: 

1) На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0,40% 

2) На права на земљишту обвезника који не води пословне књиге 0,15% 

3) На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту: 

 

На пореску основицу Плаћа на име пореза 

1) до 10.000.000,00 динара 0,38 % 

2) од 10.000.000,00 до 25.000.000,00 динара 
Порез из подтачке 1) + 0,57% на износ  

преко 10.000.000,00 динара 

3) од 25.000.000,00 до 50.000.000,00 динара 
Порез из подтачке 2) + 0,95% на износ  

преко 25.000.000,00 динара 

4) преко 50.000.000,00 динара 
Порез из подтачке 3) + 1,90% на износ  

преко 50.000.000,00 динара 

 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину и 

подзаконским актима који регулишу ову материју. 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стопама пореза на имовину (,,Службени гласник СО 

Топола“, број 20/2013). 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Топола и на интернет страни општине Топола 

www.topola.com. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а 

примењиваће се од 01.01.2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                             

Број: 020-357/2014-05-I 

Дана: 28.11.2014. године                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                          Живота Јовановић, с.р. 
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На основу чланова 6. и 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 

80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др. Закон), члана 20. став 1. тачка 

4. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гланик РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 – усклађ.дин.изн.), члана 

29. став 1. тачка 13. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), 

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008) и Одлуке о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 

19/2013),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У   

о  утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину 

на територији општине Топола 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2015. годину на територији општине Топола за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у складу са Одлуком о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола. 

 

Члан 2. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину, сходно Одлуци о  



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII     Број 24   28. новембар 2014.   страна  5 

 
одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола, за 2015. годину износе: 

 

Групе непокретности Прва зона Друга зона Трећа зона 
Четврта 

зона 

 

Пета зона 

 

 

Шеста 

зона 

 

Грађевинско земљиште 

 
1.208,00 863,00 690,00 296,00 216,00 

216,00 

 

Пољопривредно 

Земљиште 

 

50,00 50,00 50,00 50,00 46,00 

 

40,00 

 

Шумско земљиште 

 
50,00 50,00 50,00 50,00 46,00 40,00 

Станови 

59.300,00 48.273,00 38.618,00 19.309,00 19.309,00 

 

19.309,00 

 

Куће за становање 

59.300,00 48.273,00 38.618,00 13.800,00 12.800,00 

 

12.800,00 

 

Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који 

служе за обављање 

делатности 

83.461,00 59.615,00 47.692,00 23.846,00 23.846,00 

 

23.846,00 

 

Гараже и гаражна места 

33.788,00 24.134,00 19.307,00 9.654,00 9.654,00 

 

9.654,00 

 

 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину и 

подзаконским актима који регулишу ову материју. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука  о утврђивању  просечних  цена  квадратног  метра 

непокретности  за  утврђивање  пореза  на  имовину  за  2014. годину на  територији  општине  Топола (,,Службени 

гласник СО Топола“, број 20/2013). 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Топола и на интернет страни општине Топола 

www.topola.com. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а 

примењиваће се од 01.01.2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА        

Број: 020-355/2014-05-I 

Дана: 28.11.2014. године  

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 

– др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др. Закон), члана 20. став 1. тачка 4. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 6. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12  и 99/13 – усклађ. дин. изн.), члана 29. став 1. 

тачка 13. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008) и Одлуке о одређивању зона и 

најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 19/2013),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У   

о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину 
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Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности на територији 

општине Топола, осим земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника који не води 

пословне књиге. 

Члан 2. 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 0,5% годишње, применом пропорционалне методе, а највише 

40,00% почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња 

реконструкција објекта. 

Члан 3. 

За све што није наведено овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о порезима на имовину и 

подзаконским актима који регулишу ову материју. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на 

имовину (,,Службени гласник СО Топола“, број 20/2013). 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Топола и на интернет страни општине Топола 

www.topola.com. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а 

примењиваће се од 01.01.2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-354/2014-05-I  

Дана: 28.11.2014. године          

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 
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На основу чланова 7а. и 38б. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 

80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС и 47/13 и 68/14 – др. Закон),  члана 20. став 1. 

тачка 4. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гланик РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 – усклађ. дин.изн.), члана 

29. став 1. тачка 13. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), 

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008) и Одлуке о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 19/2013),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности  

обвезника који воде пословне књиге   
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који 

води пословне књиге у складу са Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола. 

 

Члан 2. 

Коефицијенти за територију општине Топола за утврђивање пореза на имовину, сходно Одлуци о одређивању 

зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола, за 2015. годину износе: 

1) За прву – најопремљенију зону 1,00 

2) За другу зону 0,80 

3) За трећу зону 0,70 

4) За четврту зону 0,40 

5) За пету зону 0,37 

6) За шесту зону 0,35 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину и 

подзаконским актима који регулишу ову материју. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину  за  

непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини  Топола („Службени гласник СО Топола“, број 20/2013). 
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Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Топола и на интернет страни општине Топола 

www.topola.com. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а 

примењиваће се од 01.01.2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                         

Број: 020-353/2014-05-I 

Дана: 28.11.2014. године                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 
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На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 – усклађени дин.изн.), Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, број 80/02, 84/02 – испр, 23/03 – испр, 70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

испр, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14), члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 

11/08 и 6/13), члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/08), Одлуке 

о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 

19/2013)  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донeла је 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни  

Одлуке о локалним комуналним таксама 

 
Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама (,,Службени гласник СО Топола“, број 20/2012 и 20/2013) у 

таксеној тарифи тарифног броја 1. испод раздела IV, после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Обвезници који на територији општине Топола имају већи број пословних објеката комуналну таксу утврђену 

тарифним бројем 1, осим за делатности наведене у тачкама 1, 3, 5. и 6. таксене тарифе из раздела II, делатности у тачки 

5. таксене тарифе из раздела III и делатности у тачки 11. из раздела IV, плаћају у пуном износу таксу за један пословни 

објекат који се налази у зони са највишом тарифом, а за све остале пословне објекте плаћају комуналну таксу умањену 

за 50%.“ 

- став 4, 5, 6. и 7. постају 5, 6, 7. и 8. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“, а примењиваће се 

од 01.01.2015. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                      

Број: 020-356/2014-05-I 

Дана: 28.11.2014. године        

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                             

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 

 

-7- 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 

108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/08 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 12/08), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о 2. измени и 3. допуни 

Стратегије одрживог развоја општине Топола 2010-2020 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се дефинише друга измена и трећа допуна стратешког плана Општине Топола – „Стратегије  

одрживог развоја Општине Топола 2010-2020“ година. 
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Члан 2. 

 Стратешки план из члана 1. ове Одлуке се мења и допуњује на следећи начин: 

 

ПРИОРИТЕТ 1.  

1.1- У оквиру оперативних циљева овог приоритета (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 и 1.2.2) година “2015.” замењаује се 

годином “2020.”. 

1.2 - У оквиру оперативног циља 1.1.1 дефинише се нови пројекат “Подршка пословном сектору Општине 

Топола у циљу унапређења производње и услуга и новог запошљавања”. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.  

2.1- У оквиру оперативних циљева овог приоритета (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2) године “2012, 

2013. и 2015.” замењаују се годином “2020.”. 

2.2 - У оквиру стратешког циља 2.2. додаје се нов оперативни циљ 2.2.3 који гласи: “Повећати буџетска 

издвајања за подршку пољопривредним произвођачима ради унапређења пољопривредне производње”. У оквиру овог 

циља дефинишу се следећи пројекти: 

- “Побољшање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама у циљу унапређења пољопривредене 

производње” и  

- “Субвенционисање пољопривредне производње кроз покриће дела банкарске камате на пољопривредне кредите за 

обртна средства”. 

2.3 - У оквиру оперативног циља 2.3.1 дефинише се нови пројекат “Формирање локалне акционе групе (ЛАГ) 

за рурални развој Општине Топола”. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. 

3.1- У оквиру оперативних циљева овог приоритета (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3) године “2012 и 

2015.” замењаују се годином “2020.”. 

3.2 - У оквиру оперативног циља 3.1.1 дефинишу се нови пројекти: 

-  “Изградња и опремање визиторског центра у Тополи” 

- “Изградња туристичке инфраструктуре подизањем билборда и обавештајних табли” 

3.3 - Оперативни циљ 3.1.3 допуњава се и гласи: “Стимулисати повећање броја посетилаца за 20% до 2020. 

године кроз унапређење рада Туристичке организације и Задужбине и организацијом манифестација.” У оквиру овог 

циља дефинише се нов пројекат:  

- “Организација туристичко-привредних манифестација Опленачка берба и Сабор народног стваралаштва”  

3.4 - У оквиру оперативног циља 3.2.1 дефинише се нов пројекат: 

-“Развој рецептивног туризма кроз јачање капацитета сеоског туризма”. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. 

4.1 - У оквиру оперативних циљева овог приоритета (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 и 4.4.2) 

године “2011, 2012. и 2015.” замењаују се годином “2020.” 

4.2 - У оквиру оперативног циља 4.1.1 дефинишу се нови пројекти: 

- ”Уклањање дивљих депонија у сеоском подручју Општине Топола” 

- “Сакупљање комуналног отпада на сеоском подручју Општине Топола”   

4.3 - У оперативном циљу 4.2.1 израз “10 км” замењује се са “20 км”. У оквиру овог стратешког циља 

дефинишу се следећи нови пројекти: 

       - “Реконструкција улице Петра Бојовића у Тополи у дужини од 521 метар” 

       - “Реконструкција улице поред изворишта воде Кречана у дужини од 510 метара” 

4.4 - У оквиру оперативног циља 4.2.2 дефинишу се нови пројекти: 

- “Израда планова генералне регулације за сеоска насеља – Јарменовце, Доњу Шаторњу, Наталинце, Белосавце, Горњу 

Трнаву и др,” 

- “Израда пројектно-техничке документације за сеоске спортске терене на подручју општине Топола” 

4.5 - У оквиру оперативног циља 4.3.1 дефинишу се нови пројекти: 

- “Изградња фекалне канализације у Божурњи – Источни слив IV” 

- “Изградња и реконструкција фекалне канализације у Тополи у улицама Омладинских бригада, Челик батаљона, 

Живојина Мишића, Владимира Карића и Софије Ристић”, 

- “Изградња фекалне канализације у Тополи у насељу око Предшколске установе Софија Ристић” и 

- “Изградња канализационе мреже у МЗ Винча”. 

4.6 - Оперативни циљ 4.4.1 се допуњава и гласи “Унапредити јединствени систем водоснабдевања кроз 

обезбеђење додатних сталних 20 литара/секунди пијаће воде и замену дотрајалих водоводних цеви у 

систему водоснабдевања” 

4.7 - У оквиру оперативног циља 4.4.1 дефинишу се нови пројекти: 

- “Замена азбестних цеви у систему водоснабдевања на подручју Општине Топола” 

- “Реконструкција алтернативних изворишта у Тополи” 

4.8 - У оквиру оперативног циља 4.4.2 дефинишу се нови пројекти: 

- “Изградња водоводне линије у Божурњи” 

- ”Реконструкција цевовода у Рудничкој улици у Тополи” 
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- “Изградња водоводне линије у улици Владимира Карића у Тополи” 

4.9 - У оквиру стратешког циља 4.4 додаје се нов оперативни циљ 4.4.3 који гласи: ”Повећати безбедност воде 

за пиће кроз уређење зона санитарне заштите око изворишта и јавних чесми” у оквиру кога се дефинишу 

нови пројекти: 

- “Уређење зона санитарне заштите око изворишта и јавних чесми у Тополи”; 

- “Уређење зона санитарне заштите око изворишта и јавних чесми у сеоским насељима” 

 

ПРИОРИТЕТ 5. 

5.1 - У оквиру оперативних циљева овог приоритета (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 и 5.3.2) година “2015.” 

замењује се годином “2020.” 

5.2 - У оквиру оперативног циља 5.2.1 дефинише се нови пројекат: 

- “Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице”. 

5.3 - У оквиру оперативног циља 5.3.1 дефинише се нови пројекат: 

- “Подршка самосталном животу избеглих и интерно расељених лица”. 

 

ПРИОРИТЕТ 6. 

6.1 - У оквиру оперативних циљева овог приоритета (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1 и 6.3.2) 

године “2011, 2012 и 2015.” замењују се годином “2020.” 

6.2 - Оперативни циљ 6.1.1 се редефинише и гласи: “Унапредити услове рада у градској и сеоским основним 

школама реконструкцијом и опремањем 25% школских капацитета (5 матичних школа са подручним 

одељењима) до 2020. године) 

6.3 - У оквиру оперативног циља 6.1.1 дефинишу се следећи нови пројекти: 

- “Адаптација и изградња мокрих чворова у основним школама”, 

- “Замена столарије и санација канализационе мреже у ОШ “Карађорђе” у Тополи”, 

- “Реконструкција крова у матичној школи у Наталинцима” и 

- “Постављање ограде у објектима основних школа”. 

6.4 - Оперативни циљ 6.1.2 се редефинише и гласи: “Опремити 30% наставног простора предшколског, 

основног и средњег образовања савременим наставним средствима и књигама до 2020. године” 

6.5 - У оквиру оперативног циља 6.1.2 дефинише се следећи нови пројекат: 

- “Набавка опреме, наставних средстава и књига за предшколско, основно и средње образовање”. 

6.6 - Оперативни циљ 6.1.4 се редефинише и гласи: “Прилагодити средњошколски образовни систем 

потребама локалне привреде путем увођења два нова образовна профила у средњој школи “Краљ Петар 

први” и изградњом Ђачког дома у Тополи до 2020. године”. 

6.7 - У оквиру оперативног циља 6.1.4 дефинише се следећи нови пројекат: 

- “Изградња Ђачког дома у Тополи”. 

6.8 -  У оквиру оперативног циља 6.2.2 дефинише се следећи нови пројекат: 

- “Набавка књига за потребе Библиотеке Радоје Домановић”. 

6.9 - У оквиру оперативног циља 6.2.3 дефинише се следећи нови пројекат: 

- “Опремање интернет клуба Библиотеке Радоје Домановић”. 

6.10 - У оквиру стратешког циља 6.2 дефинише се нов оперативни циљ 6.2.4 који гласи: “Повећати доступност 

културних садржаја кроз организовање манифестација и културних догађаја” у оквиру кога се дефинишу 

следећи пројекти: 

- “Организовање културно-верских манифестација” 

- “Организовање културних, забавних и музичких догађаја” 

6.11 - У оквиру оперативног циља 6.3.1 дефинишу се следећи нови пројекти: 

- “Реконструкција фудбалског терена ФК Карађорђе у Тополи” и 

- “Изградња и реконструкције спортских терена у сеоским месним заједницама”. 

 

Члан 3. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за локални економски развој, Одељење за привреду, буџет, 

трезор и друштвене делатности Општинске управе Општине Топола и као и јавна предузећа и установе локалне 

самоуправе. 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-358/2014-05-I 

Дана: 28.11.2014. године 

Т о п о л а                                                                                                                               

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 

98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на Пету измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа  

„Топола“ Топола за 2014. годину, број 4628/1.2 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на  

седници одржаној дана 25.11.2014. године. 

  
II    Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-51/2014-05-I 

Дана: 28.11.2014. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                          Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола” број 11/2008 и 6/2013) и члана 

98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 12/2008), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 28.11.2014. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Не прихвата се Коначни текст Стратешког Мастер плана одрживог развоја планине Рудник  из разлога 

што аргументоване примедбе и предлози који се односе на територију општине Топола која је обухваћена овим 

Планом,  нису прихваћене од стране израђивача Мастер плана и исте нису ушле у коначну верзију Стратешког Мастер 

плана одрживог развоја планине Рудник. 

      

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 14.10.2014. године својим решењем број 020-

315/2014-05-III  је усвојило примедбе самосталног стручног сарадника  за заштиту животне средине Општинске управе 

општине Топола на предлог Стратешког Мастер плана одрживог развоја планине Рудник, а који је израдио Универзитет 

у Крагујевцу. Примедбе се односе на територију општине Топола и то: 

- како Општина Топола своју развојну шансу види у развоју пољопривреде и производњи здраве хране 

(посебно сеоског, еколошког, винског и ловног), нема основа за интензиван развој рударства и прераду руда никла, 

кобалта и гвожђа на подручју општине Топола. Обзиром да у Просторном плану Републике Србије и Извештају о 

Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину, Општина Топола спада у 

подручја претежно квалитетне животне средине, потребно је спречити лоцирање делатности које загађују или 

деградирају животну средину, а све остале делатности спроводити уз примену одговарајућих мера заштите. 

- нетачан је податак да општински нормативи о управљању отпадом не постоје, јер Општина Топола има 

Стратегију одрживог развоја  коју је усвојила Скупштина Општине на седници одржаној дана 02.10.2009. године (,,Сл. 

гласник СО Топола“, бр.10/2009) као и Акциони план за спровођење исте усвојен на седници Скупштине дана 

30.10.2012. године (,,Сл. гласник СО Топола“, бр. 18/2012). Такође Општина Топола има и План управљања 

комуналним отпадом који је усвојила Скупштина Општине на седници одржаној дана 30.09.2011. године (,,Сл. гласник 

СО Топола“, бр. 11/2011). 

 Наведене примедбе благовремено су достављене Универзитету у Крагујевцу, међутим како исте из непознатих 

разлога и уз штуро и нејасно образложење нису прихваћене од стране израђивача Мастер плана и нису ушле у коначну 

верзију Стратегијског мастер плана планине Рудник, донето је решење као у  диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА   

Број: 020-361/2014-05-I        

Дана: 28.11.2014. године                                                                                                                

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 
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1. ОДЛУКА о општинском правобранилаштву општине Топола          Страна 1. 

 
 

 

2. ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у Општини Топола Страна 3. 

 
 

 

3. ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Топола          Страна 4. 

 
 

 

4. ОДЛУКА о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину Страна 5. 

 
  

5. ОДЛУКА о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности 

обвезника који воде пословне књиге у Општини Топола Страна 6. 

   

6. ОДЛУКA о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама Страна 7. 

 
 

 

7. ОДЛУКA о другој измени и трећој допуни Стратегије одрживог развоја општине Топола 

2010-2020 Страна 7. 

 
 

 

8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на пету измену и допуну Програма пословања Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2015. годину Страна 10. 

 
 

 

9. РЕШЕЊЕ о не прихватању Коначног текста Стратешког мастер плана одрживог развоја 

планине Рудник Страна 10. 
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