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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), 

члана 2. и  9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 11. и 13. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011), 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”, бр. 12/2008), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године  донела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању конкурса за поверавање обављања комуналне делатности линијског приградског  

превоза путника на територији општине Топола  
 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за прикупљање понуда за концесију-поверавање обављања комуналне делатности 

линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Топола. 

Члан 2. 
          Јавни конкурс ће се спроводити у складу са Законом  о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“, број 88/2011). 

Члан 3. 

Председник Општине ће посебним Решењем образовати стручни тим за спровођење процедуре Јавног конкурса из 

члана 1. ове Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА   

Број: 020-21/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 
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На основу чланa 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ), 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“, број 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 30.01.2015. донела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта, врсте 

намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна 
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умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања 

средствима инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта.  

Члан 2. 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду 

планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, 

санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина 

јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима уређивања.  

 

Члан 3. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. 

Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање и прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.  

 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 

Члан 4. 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који 

врши Одељење за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденције и 

управљања имовином Општинске управе општине Топола. 

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако што се последња 

објављена просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Топола или просечна цена у општинама и 

градовима из исте групе развијености објављене од стране Републичког завода за статистику помножи са укупном нето 

површином објекта који је предмет градње, израженом у м², и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта 

утврђеним овом Одлуком.  

Члан 5. 

Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је изграђен приступни  

пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и објеката, 

ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које 

инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.   

а ) ЗОНЕ   

Члан 6. 

За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта примењују се зоне у складу са Одлуком о 

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

 

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

Члан 7. 

Намене објеката за које се плаћа допринос су:  

-   стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - пословним објектима,  и  

                       пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним објектима; 

- комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене апартмане, мењачнице,  

                              кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле,  

                              угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера   

- производна: производни и складишни објекти, гаражни простор у овим објектима 

- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних 

закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне 

аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине 

(болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и 

рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и објекти - простори 

традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и верским 

заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006) 

- остала: магацински простор, стоваришта, пијаце, објекти производног занатства, индустрије и грађевинарства, 

комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним објектима, пољопривредни објекти, економски 

објекти гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи. 

Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.  

 

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  

 

За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти: 
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Члан 8. 

Коефицијент за зону: 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона 0,045 

Друга зона 0,04 

Трећа зона 0,025 

Четврта зона 0,02 

Пета зона 0,02 

Шеста зона 0,02 

 

Коефицијент за намену: 

 

 

Коефицијенти комуналне опремљености: У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем, 

канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1. 

 

Члан  9. 

Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром (приступни пут, канализациона и 

водоводна мрежа, тротоар и јавна расвета), допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке умањује се за 

одређени проценат или износ, у складу са подацима добијеним од „Јавног предузећа – Дирекције за изградњу општине 

Топола“ ЈП Топола и Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“. 

  

Члан 10. 

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из члана 3. ове Одлуке, 

а на основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно правоснажних локацијских услова, извода из 

пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др. 

документације прописане Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима. 

 

Члан  11. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, 

објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње 

(простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне 

етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске 

стазе. 

Члан 12. 

За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој oпштине, допринос се може 

умањити до 50%, уз сагласност општинског већа општине Топола. 

Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.  

 

Члан 13. 

Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је прописан већи износ 

доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) намену објекта за коју је прописан већи 

износ доприноса. 

Члан 14. 

Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу површину 

обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за грађевинску дозволу на основу којих 

ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској 

дозволи. 

Члан 15. 

Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог објекта 

на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у броју квадрата корисне 

површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања. 

Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних књига, односно изводом 

из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом Општинске управе општине Топола да је 

објекат грађен  у периоду када за његову изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 0,25 

Комерцијална 0,75 

Производна    0,55 

Остала  0,10 

Јавна  0,15 
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наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта Општинске управе општине 

Топола или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места 

од стране овлашћеног лица Општинске управе општине Топола. 

 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 16. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на рате.  

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:  

-  једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или 

-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према подацима               

          Републичког завода за статистику.  

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да као средство 

обезбеђења плаћања достави: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих 

рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од дана доспећа последње рате или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у корист 

јединице локалне самоуправе. 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката чија укупна 

бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од две стамбене јединице, из става  5 

овог члана, не достављају се средства обезбеђења.  

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања 

преосталих недоспелих рата.  

У овом случају инвеститор је дужан да писмено обавести Одељење за комуналне делатности, грађевинско - 

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

својој намери како би се извршио одговарајући обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

 

Члан 17. 

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно ако 

плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве. 

Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се извршити принудним 

путем у поступку прописаном Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 

 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан  18. 

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског документа на 

основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и 

средствима физичких или правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском земљишту подноси 

„Јавном предузећу - Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП Топола предлог о финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља: 

-   правоснажне локацијске услове 

-  доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на којој намерава да гради   објекта 

-   копија плана за парцеле  

-  предлог динамике и рокова изградње. 

  

Члан  19. 

„Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола након разматрања предлога лица из става 

2. члана 18. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно 

опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског 

земљишта  

Елаборат из става 1. овог члана садржи: 

- податке о локацији односно зони, 

- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре, 

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 

- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, 

- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре, 

- обавезу „Јавног предузећа - Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола да обезбеди стручни надзор у 

току извођења радова, 
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- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 

документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и 

других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања 

финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања 

грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  

 

Члан 20. 

На основу елабората из члана 19. ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању, односно 

опремању грађевинског земљишта између лица из члана 19.  став 2. ове одлуке и  „Јавног предузећа - Дирекција за 

изградњу општине Топола“ ЈП Топола. 

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  

- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта; 

- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела; 

- динамику и рок изградње;  

- обавезу „Јавног предузећа - Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола да обезбеди стручни надзор у току 

извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и 

стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези 

са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе; 

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског 

земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу инфраструктурних објеката; 

- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 21. 

Инвеститори који су закључили уговоре о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте 

закључе до 01.03.2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу 

са закљученим уговором. 

Члан 22. 

Одредбе ове Одлуке примењују се од 01.03.2015. године. 

Од 01.03.2015. године престају да важe одредбе Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта на територији општине Топола које су у супротности са овом Одлуком.  

 

Члан 23. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-20/2015-05-I                                                                      

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                  Живота Јовановић, с.р. 

      

-3- 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4. став  2.  

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/11), члана 108. Статута општине Топола („Службени лист СО Топола“, број 11/2008) 

и члана 98. Пословника о раду Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008), 

Скупштина општине Топола, на седници одржана дана  30.01.2014. године, донела је 

  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПОЛА“ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ - пречишћен текст („Сл. гласник  
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СО Топола“, број 15/2013) у члану 41. после речи „зараду“ додају се речи „или накнаду“. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Скупштине општине 

Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА       

Број: 020-18/2015-05-I                     

Датум: 30.01.2015. године        

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 

-4- 

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 30.01.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I    Усваја се Аналитичка оцена стања безбедности саобраћаја, услова и проблема у његовом одвијању на 

подручју ПС Топола од 01.01. до 31.12.2014. године, 03/39/15 број 1-4/15 од 09.01.2015. године. 

   

 II      Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-35/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                   

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 

-5- 

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 30.01.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Прву измену и допуну Програма  пословања Јавног комунално стамбеног предузећа 

„Топола“ Топола за 2015. годину, број 185/1.2 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници 

одржаној дана 23.01.2015. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-4/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 

-6- 

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 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Даје се сагласност на Прву измену и допуну Програма  пословања „Јавног предузећа - Дирекције за 

изградњу општине Топола“ ЈП Топола за 2015. годину, број 54 који  је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 

21.01.2015. године. 
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II   Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-3/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                    Живота Јовановић, с.р. 

 

-7- 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 

11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Извештај о раду ,,Јавног предузећа - Дирекцијa за изградњу општине Топола“ ЈП Топола за 2014. 

годину који је донео директор, а Надзорни одбор ,,Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП 

Топола усвојио Одлуком број 28 на седници одржаној  дана 15.01.2015. године. 

  
II   Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-2/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                    Живота Јовановић, с.р. 

 

-8- 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и 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 

12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Правилник о раду ,,Јавног предузећа - Дирекцијa за изградњу општине Топола“ ЈП 

Топола, који је Надзорни одбор ,,Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола донео  на 

седници одржаној  дана 15.01.2015. године, под бројем 29. 

  
II   Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-34/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

-9- 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 

11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Правилник о раду Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола који је 

Надзорни одбор донео  на седници одржаној дана 28.01.2015. године, под бројем 316/1.6. 

  
II   Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-7/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 
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-10- 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и 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 

12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I    Усваја се Извештај о раду Туристичке организације ,,Опленац“ Топола  за 2014. годину који је донео 

директор, а Управни одбор усвојио Одлуком број 530/33 на седници одржаној дана 29.12.2014. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА       

Број: 020-32/2015-05-I                     

Датум: 30.01.2015. године                                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 

-11- 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сужбени гласник СО Топола“, број 

11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на План и програм рада Туристичке организације ,,Опленац“  Топола  за 2015. годину  

који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 29.12.2014. године, под бројем 531/33. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  020-31/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 

-12- 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и 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 

12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I      Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Културног центра Топола за 2015. годину који 

је Управни одбор донео на седници одржаној дана 30.12.2014. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  020-33/2015-05-I                                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 

-13- 

На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број  12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва општине Топола за период   01.01.2013. –  
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31.12.2014. године јп-сл бр. 30/2015 од 14.01.2015. године. 

 

 II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Броj: 020-36/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                    Живота Јовановић, с.р. 

 

-14- 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 

11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, број 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Усваја се Извештај о реализацији Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде за 

2014. годину, број 404-21/2015-03 од 22.01.2015. године, као у тексту подносиоца Извештаја Одељења за привреду, 

буџет, трезор и друштвене делатности  Општинске управе општине Топола. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-37/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 
-15- 

На основу члана 29. и 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), у складу са Одлуком 

о буџету Општине Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број 25/2014), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године, доноси 

 

ПРОГРАМ 

РАСПОДЕЛЕ И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

(функција 421 Одлуке о буџету Општине Топола за 2015. годину) 

 

 Овим Програмом утврђују се планирни приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 

2015. године планирају у области развоја пољопривреде и села. 

 

I 

 За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Топола у укупном износу од 

11.500.000,00 динара.  

Структуру планираних прихода чине: 

1. Пренета средства из 2014. године за ревитализацију села по пројектима из претходних година на рачунима АРРТ 

д.о.о Топола и то: 

- на рачуну код Управе за трезор ............................................................................55.506,50 дин 

- на рачуну код Banca Intesa.....................................................................................15.386,00 дин 

2. Остали општински приходи (буџетски) из области пољопривреде...........1.500.000,00 дин 

3. Остали ненаменски приходи буџета Општине Топола намењени за рад Агенције за рурални 

развој......................................................................................................................1.889.107,50 дин 

4. Повраћај средстава за ревитализацију села по пројектима из претходних година која доспевају у 2015. години 

(сопствени приходи)................................................................................................140.000,00 дин 

5. Остали буџетски приходи опредељени за програмске активности и пројекте у области пољопривреде и развоја 

села...........................................................................................................................7.900.000,00 дин 

УКУПНИ ПРИХОДИ............................................................................................11.500.000,00 дин 
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II 

 Приходи из раздела I тачка 1. - 4. представљају приходе наменски опредељене за спровођење програмске 

активности Унапређење услова за пољопривредну делатност, односно спровођење Програма Агенције за рурални 

развој Општине Топола у 2015. години. 

 Приходи из тачке 5. представљају буџетски опредељена средства за спровођење програмских активности и 

пројеката из области пољопривреде и развоја села. 

 

III 

 Расходи по основу планираних прихода из раздела I овог програма планирани су Одлуком о буџету општине 

Топола за 2015. годину, раздео 3, глава 1.14., функција 421.– ПОЉОПРИВРЕДА, програмска класификација 0101 на 

следећим позицијама: 

- позиција 243, економска класификација 424, специјализоване услуге - Агенција за рурални развој општине 

Топола у укупном износу од 3.600.000,00 дин  

- позиције 244, 247, 248, 249, економска класификација 451, субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијма у укупном износу од 4.100.000,00 дин 

- позиција 245, економска класификација 425, текуће поправке и одржавање у укупном износу 2.000.000,00 дин. 

- позиција 246, економска класификација 426, материјал у укупном износу 1.800.000,00 дин. 

Структуру планираних расхода чине: 

1. Финансирање спровођења програмске активности - Унапређење услова за пољопривредну делатност - по 

Програму рада Агенције за рурални развој Општине Топола у 2015. години: 

- Евидентирање кључних проблема у пољопривреди за текућу годину, израда предлога за њихово превазилажење, 

кроз доношење посебних аката, израда пројеката и утврђивање методологије као начина за превазилажење проблема. 

- Унапређење и промоција пољопривредне производње, руралног развоја, сеоског туризма и подршка 

пољопривредним произвођачима:  

- Побољшање квалитета противградне заштите  

- Унапређење и промоција виноградарства и винарства  

- Унапређење и промоција сточарства 

- Унапређење и промоција овчарске производње кроз пројекте у области овчарства; 

- Промоција развоја пчеларства 

- Учешће у организовању Међународне изложбе паса 2015. године у Наталинцима; 

- Учешће у реализацији пројеката из области пољопривреде, руралног развоја и економског напретка заједнице; 

-  Административно-организациони послови; 

-  Остале активности из делокруга рада Агенције 

У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД                                7.900.000,00 дин 

2. Финансирање спровођења програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја 

У 2015-ој години планира се спровођење програмских активности и пројеката:  

2.1.  Подстицаји пољопривредној производњи (Побољшање система водоснабдевања, финансирање камата на 

пољопривредне кредите и други подстицаји   пољопривредним 

произвођачима...........................................................................................3.162.000,00 дин 

2.2.  Формирање ЛАГ-а за рурални развој општине Топола..........................338.000,00 дин 

2.3.  Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја ............................400.000,00 дин 

2.4.  Едукација пољопривредника.....................................................................200.000,00 дин  

2.5. Рурални развој 

− Одржавање атарских путева ........................................................2.000.000,00 дин 

− Пројекат „Подршка унапређењу система противградне заштите на подручју општине 

Топола“............................................................................................1.800.000,00 дин 

У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД                                7.900.000,00 дин 

Програмске активности и пројекти из ове области се могу финансирати у целости средствима буџета Општине 

Топола или удруживањем са донаторским средствима и средствима буџета Републике Србије. 

Предлоге пројеката који ће се финансирати у 2015. години израђује Одељење за локални економски развој 

Општинске управе Општине Топола, а решење о спровођењу пројеката доноси  Опшштинско веће Општине Топола или 

Председник Општине као налогодавац за извршење буџета. 

УКУПНИ РАСХОДИ (1 + 2)...........................................................................11.500.000,00 дин 

IV 

Извршавање расхода из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива средстава планираних у разделу I и  

по утврђеним приоритетима. 
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V 

 Наредбодавац за распоред средстава из раздела III овог Програма је Председник Општине Топола, односно 

лице које овласти Председник Општине Топола. 

VI 

 Реализација програмских активности из овог Програма из раздела III под тачком 1. спроводи се по програму 

Агенције за рурални развој Општине Топола који доноси надлежни орган АРРТ д.о.о. Топола а на који сагласност даје 

Скупштина Општине Топола. 

  Реализација  програмских активности и пројеката из овог Програма из раздела III под тачком 2. врши се у 

складу са стратешким документима и одобреним пројектима, а по појединачним решењима извршних органа Општине 

Топола.   

VII 

 Извештај о реализацији овог Програма, Скупштини Општине Топола, подноси Одељење за привреду, буџет, 

трезор и друштвене делатности и Одељење ЛЕР Општинске управе Општине Топола. 

 

VIII 

 Овај програм ће се објавити у ,,Службеном  гласнику СО Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                          

Број: 020-41/2015-05- I             

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

                                                                                           

-16- 

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

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

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем за 2014. годину Друштва са ограниченом одговорношћу 

„Агенције за рурални развој општине Топола“, који је донео директор, а усвојила Скупштина „Агенције за 

рурални развој општине Топола“ д.о.о. Топола на седници одржаној дана 22.01.2015. године под бројем 6/2015. 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-38/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                  Живота Јовановић, с.р. 

 

-17- 

На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013) и  члана 98. 

Пословника Скупштине oпштине Топола (,,Сл. гласник СО Топола”, број 12/2008), 

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 30.01.2015. године донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на Програм рада Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенције за рурални развој 

општине Топола“ за 2015. годину, који је донела Скупштина „Агенције за рурални развој општине Топола“ 

Топола на седници одржаној дана 22.01.2015. године под бројем 7/2015 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020- 39 /2015-05-I 

Дана:  30.01.2015. године                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 
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-18- 

На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени  гласник РС“, број 55/2014), члана 18. став 

3. Одлуке о Општинском правобранилаштву („Службени  гласник СО Топола“, број 24/2014 ), члана 108. Статута 

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

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

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу општинског јавног правобраниоца 
 

I 

ЗОРАН ИЛИЋ, дипл. правник из Тополе, разрешава се дужности општинског јавног правобраниоца са даном 

30.01.2015. године. 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-23/2015-05-I                                                                                                                     

Дана: 30.01.2015. године         

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                                                                                                          

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 

 

-19- 

На основу члана 2. став 3. и члана 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/2014), 

члана 10. Одлуке о Општинском правобранилаштву („Службени гласник СО Топола“, број 24/2014), члана 108. Статута 

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

(„Сл. гласник СО Топола“, број 12/08), а на предлог Председника Општине, 

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу општинског правобраниоца 
 

I 

ЗОРАН ИЛИЋ, дипл. правник из Тополе, поставља се за општинског правобраниоца општине Топола, почев 

од 31.01.2015. године. 

II 

Именовани се поставља на период од 5 (пет) година. 

 

III 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-24/2015-05-I                                                                                                                       

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                   

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                                                                                                                         

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 

                                                                                                                                   

-20- 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/2005 и 

83/2014), члана 8. и 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Топола („Службени гласник СО Топола”, 

број 1/2000, 2/2000, 1/2001 и 3/2001), члана 29. став 1. тачка 9. и 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 12/08), 

            Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.     ЉИЉАНА ТОДОРОВИЋ, економиста и оперативни менаџер из Тополе,  разрешава се дужности  

директора Туристичке организације „Опленац” Топола са даном 10.03.2015. године, због истека мандата. 
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           2.    Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-25/2015-05-I                                                                                                                        

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                          

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 

                                                                                                        

-21- 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/2005 и 

83/2014), члана 8. и 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Топола („Службени гласник СО Топола”, 

број 1/2000, 2/2000, 1/2001 и 3/2001), члана 29. став 1. тачка 9. и 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 12/08), 

            Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            1. ЉИЉАНА ТОДОРОВИЋ, економиста и оперативни менаџер из Тополе  именује се за директора Туристичке 

организације „Опленац” Топола, почев од 11.03.2015. године. 

 

            2. Мандат именоване из тачке 1. овог Решења траје 4 (четири) године. 

 

            3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-26/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота Јовановић, с.р. 
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 На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. и 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити (,,Службени 

гласник РС”, број 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 93/2014), члана 12. Одлуке о преузимању оснивачких права 

Дома здравља у Тополи (,,Сл. гласник СО Топола“, број 7/2006), члана  29. став 1. тачка 9. и члана 108. Статута 

Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 11/08 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

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

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 30.01.2015. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ E 

 о разрешењу дужности директора Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола 
 

 1. Разрешава се дужности директора Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола Др Горан Ђорђевић из Тополе 

спeцијалиста опште медицине, са 31.01.2015. године, на лични захтев. 

  

 2.  Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-27/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота Јовановић, с.р. 

 

-23- 

На основу члана 134. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, број 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012 и 93/2014), члана 29.  став 1. тачка 9. и члана 108. Статута Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, 

бр. 11/08 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08), 

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана  30.01.2015. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ E 

  

 1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  за вршиоца  дужности  директора Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола Др Гордана 

Младеновић спeцијалиста опште медицине, почев од  01.02.2015. године, до именовања новог директора , а најдуже на  
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период од шест месеци. 

 

 2.   Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  020-16/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015.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 седници одржаној дана 30.01.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на Допуну Програма за санацију штете услед елементарних непогода на извориштима,  

       број 182/3.8 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана 23.01.2015.  

       године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 217-4/2015-05-I 

Дана: 30.01.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 59. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 50. Одлуке о Општинском већу 

(„Службени гласник СО Топола“ број 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 14/2008), у складу са Одлуком о правима на материјалну подршку и услуге 

социјалне заштите у Општини Топола („Службени гласник СО Топола“, број 20/2012) и Одлуком о буџету општине 

Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број 25/2014),  

 Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 21.01.2015. године  донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o наставку услуге Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице  

у 2015-ој години  

 
1. Одобрава се наставак услуге социјалне заштите „Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју и њихове 

породице“ у 2015-ој години. 

2. Средства за наставак услуге у износу од 1.500.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола 

за 2015. годину на функцији 090, Програмска класификација 0901-0001- социјалне помоћи, Позиција 60, 

Економска класификација 465 – услуге из области социјалне заштите. 

3. Средства из тачке 2. Овог решења биће трансферисана одабраном пружаоцу услуге по поднетим захтевима за 

трансфер средстава са пратећом документацијом.  

4. Обим услуге из тачке 1. Овог решења ће се ускладити са расположивим средствима. 

5. Надлежне службе ће спровести поступак избора пружаоца услуге у складу са Законом. 

6. Овлашћује се Председник општине да донесе сва акта везана за наставак услуге из тачке 1. Овог решења и 

именује комисију за праћење реализације успостављене услуге. 

7. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности и Одељење 

за локални економски развој Општинске управе Општине Топола.  

8. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Општина Топола је у периоду 2011-2013. година спроводила пројекат „Партнерство кроз Србију“ у 

конзорцијуму општина Чока, Земун, Нови Кнежевац и Топола у оквиру кога је успостављена услуга „Помоћ и нега у 

кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ на подручју Општине Топола, а који је суфинансиран 

средствима Европске уније. Пројекат је завршен 30.06.2013. године. 

По завршетку пројекта успостављена услуга је настављена до краја 2013. као и у 2014-ој години.  
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Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину планирана су средства за наставак ове услуге у 2015-ој 

години у износу од 1.500.000,00 динара. Председник општине ће донети сва потребна акта за спровођење пројекта и 

именовати комисију за праћење успостављене услуге. 

 Надлежне службе ће спровести законски поступак избора пружаоца услуге са којим ће бити закључен уговор о 

пружању услуге.  

Обим услуге ће бити усклађен са расположивим средствима. 

  

ОПШТИНА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-6/2015-05-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Дана: 21.01.2015. године         

                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК                          

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                          Драган Живановић, с.р. 

 

-26- 

На основу члана 42. и члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 

и 83/2014), члана 49. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. 

Одлуке о Општинском већу Општине  Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и члана 2. и 50. 

Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“ број 14/2008),  у складу са Одлуком о буџету Општине 

Топола за 2014. годину („Службени гласник СО Топола“, број 21/2013, 6/2014, 10/2014 и 21/2014) и Стгратегијом 

одрживог развоја Општине Топола 2010-2020, 

 Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана  29.12.2014. године  донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o спровођењу Пројекта „Формирање ЛАГ за рурални развој Општине Топола“ II фаза 
 

1. Одобрава се спровођење пројекта „Формирање ЛАГ (Локалне акционе групе) за рурални развој Општине 

Топола II фаза“ укупне финансијске вредности 338.000,00 динара чији је носилац Општинска управа Општине 

Топола у партнерству са Агробизнис центром - Винча, Топола. 

2. Имплементација Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се партнеру на пројекту Агробизнис центру Винча, 

Топола који је одговоран за његово законско спровођење. 

3. Средства за реализацију пројекта су обезбеђена Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину – функција 

421 програмска класификација 0101-0004 Формирање ЛАГ-а за рурални развој, позиција 247 економска 

класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама („Службени гласник СО 

Топола“ број: 25/2014) и биће уплаћена на текући  рачун имплементатора Пројекта број 160-170209-57 код 

Banca Intesa, по уредно поднетим захтевима. 

4. Обавезује се Агробизнис центар Винча, Топола да Пројекат спроведе у складу са пројектним формуларом и 

Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности и Одељењу ЛЕР Општинске управе Општине 

Топола поднесе извештај о реализацији Пројекта у року од 15 дана од дана завршетка пројекта. 

5. Овлашћује се Агробизнис центар Винча, Топола да донесе сва накнадна акта неопходна за спровођење 

пројекта. 

6. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности и Одељење 

ЛЕР Општинске управе општине Топола и Агробизнис центар Винча, Топола. 

7. Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се до завршетка пројекта. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Један од стратешких циљева Стратегије одрживог развоја Општине Топола 2010-2020 је стварање услова за 

убрзани рурални развој. Како би се овај циљ достигао неопходно је, поред буџетских средстава обезбедити и 

прилив донаторских средстава за ову намену. 

 Један од услова за коришћење средстава донаторских фондова ЕУ је постојање формиране Локалне акционе 

групе (ЛАГ) за наведну област. 

 Агробизнис центар Винча, Топола је у 2014-ој години спроводио пројекта „Формирање ЛАГ за рурални развој 

Општине Топола“ којим су створени услови за израду и доношење Стратегије ЛАГ-а за рурални развој. Пројектом 

„Формирање ЛАГ (Локалне акционе групе) за рурални развој Општине Топола II фаза“ спровешће се активности 

којима ће се дефинисати приоритети и стратешки циљеви руралног развоја и израдити Стратегија ЛАГ за рурални 

развој.  

 Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину – функција 421 програмска класификација 0101-0004 

Формирање ЛАГ-а за рурални развој, позиција 247 економска класификација 451- субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама („Службени гласник СО Топола“ број: 25/2014) у износу од 

338.000,00 динара усмеравају се на реализацију предложеног пројекта.                                       

 Предлагач пројекта, као партнер на пројекту, ће имплемнтирати пројекат и носиоцу пројекта поднети извештај 

о реализацији. 
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 На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 404-172/2014-05-III                                                                                                                                  

Дана: 29.12.2014. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                            

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                          Драган Живановић, с.р. 
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На основу члана 6. и 17. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009), 42. и члана 46. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 49. Статута општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине  

Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа 

(„Службени гласник СО Топола“, број 14/2008),   

Општинско веће на седници одржаној дана 21.01.2015. године донело је 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

I 

Образује се Савет за безбедност општине Топола (у даљем тексту Савет), као радно тело Општинског већа, 

ради разматрања и проучавања питања везаних за превенцију безбедности на територији општине Топола и које пружа 

стручну помоћ Општинском већу и председнику Општине у питањима из области безбедности. 

 

II 

Задатак Савета је да у складу са Законом и Статутом општине: 

− дефинише безбедоносне проблеме који постоје у општини Топола, 

− разматра и проучава питања везана за превенцију безбедности на територији општине Топола,  

− припрема и предлаже донопење мера за побољшање заштите и сигурности грађана општине Топола,  

− врши анализу и утврђивање проблема који утичу на безбедност грађана,  

− ради на изради и имплементацији пројеката превенције којима се делује на поједине безбедоносне 

проблеме у локалној заједници, 

− подноси извештај шестомесечно, а по потреби и пре, о раду Савета Општинском већу.  

Савет се не бави питањима који су у надлежности Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола, а 

у складу са Законом о ванредним ситуацијама. 

Савет у циљу реализације својих задатака може образовати тимове састављене од стручњака који су 

специјалисти за поједине аспекте проблема. 

О својим иницијативама, ставовима, предлозима и препорукама Савет ће обавештавати Општинсако веће 

општине Топола, јавност и друга правна и физичка лица на територији општине Топола. 

 

III 

Председник Савета је председник Општине. Председник Савета има заменика. Заменик председника Савета је 

заменик председника Општине. 

Савет има 10 чланова из реда представника локалне самоуправе, институција из области правосуђа, 

здравствених и социјалних институција, полицијске станице, просвете и других: 

1. Верица Перић из Тополе, представник локалне самоуправе, 

2. Горан Малетић из Тополе, представник Полицијске станице, 

3. Никола Лазаревић из Пласковца, представник Ватрогасно – спасилачке јединице, 

4. Др. Горан Ђорђевић из Тополе, представник Дома здравља „Свети Ђорђе“, 

5. Љубиша Недељковић из Тополе, представник школства, 

6. Слободанка Миливојевић из Јунковца, представник Центра за социјални рад, 

7. Вера Јевтић из Тополе, представник Суда, 

8. Тања Цветковић из Тополе, представник јавног предузећа, 

9. Мирољуб Марковић из Доње Шаторње, представник Културно уметничког друштва, 

10. Иван Марковић из Тополе, представник спортског удружења. 

Служба за скупштинске, заједничке послове и информисање Општинске управе обавља стручне и 

административне послове за потребе Савета. 

IV 

Савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја чланова. 

Савет доноси Правилник о раду, који ближе уређује начин рада Савета, начин сазивања и одржавања седница,  

начин информисања јавности о свом раду, као и друга питања од значаја за рад Савета. 
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V 

Рад Савета је јаван. 

Јавност рада Савета се обезбеђује позивањем и присуствовањем представника средстава јавног информисања 

на седнице Савета, одржавањем конференција за штампу, издавањем саопштења, као и на други начин за информисања 

грађана.   

VI 

За свој рад чланови Савета не примају никакву финансијску надокнаду. 

 

VII 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-5/2015-05-III                  

Дана: 21.01.2015. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                          Драган Живановић, с.р. 

                                                                                                                    

 

С А Д Р Ж А Ј 
  

  

1. ОДЛУКА о расписивању конкурса за поверавање обављања комуналне делатности 

линијског приградског превоза путника на територији општине Топола    Страна 1. 

   

2. ОДЛУКА о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта            Страна 1. 

   

3. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о организовању Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Топола“ Топола             Страна 5. 

   

4. РЕШЕЊЕ о усвајању Аналитичке оцене стања безбедности саобраћаја, услова и проблема 

у његовом одвијању на подручју ПС Топола Страна 6. 

   

5. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на  Прву измену и допуну Програма пословања 

Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ за 2015. годину               Страна 6. 

   

6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања „Јавног 

предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола за 2015. годину Страна 6. 

   

7. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду за 2014. годину „Јавног предузећа - Дирекција 

за изградњу општине Топола“ ЈП Топола Страна 7. 

   

8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду „Јавног предузећа - Дирекција 

за изградњу општине Топола“ ЈП Топола Страна 7. 

   

9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Јавног комунално стамбеног 

предузећа „Топола“  Страна 7. 

   

10. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације „Опленац“ Топола 

за 2014. годину Страна 8. 

   

11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације 

„Опленац“ Топола за 2015. годину Страна 8. 

   

12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Културног центра Топола за 2015. 

годину Страна 8. 

   

13. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине 

Топола у периоду 01.01.2013.-31.12.2014. године Страна 8. 
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14. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма расподеле и коришћења средстава за 

развој пољопривреде за 2014. годину Страна 9. 

   

15. Програм расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде  

(функција 421 Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину Страна 9. 

   

16. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2014. годину 

Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола Страна 11. 

   

17. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на  Програм рада за 2015. годину Друштва са ограниченом 

одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола Страна 11. 

   

18. РЕШЕЊЕ о разрешењу Општинског јавног правобраниоца Страна 12. 

   

19.  РЕШЕЊЕ о постављењу Општинског правобраниоца општине Топола Страна 12. 

   

20. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Туристичке организације „Опленац“ Топола Страна 12. 

   

21. РЕШЕЊЕ о именовању директора Туристичке организације „Опленац“ Топола Страна 13. 

   

22. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола Страна 13. 

   

23. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола Страна 13. 

   

24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Допуну Програма за санацију штете услед елементарних 

непогода на извориштима Страна 14. 

   

25. РЕШЕЊЕ o наставку услуге Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју и њихове 

породице у 2015-ој години  Страна 14. 

   

26. РЕШЕЊЕ o спровођењу Пројекта „Формирање ЛАГ за рурални развој Општине Топола“ II фаза Страна 15. 

   

27. РЕШЕЊЕ о образовању Савета за безбедност општине Топола Страна 16. 

   

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 Живановић 

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 


