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На основу члана 76. и 77. а увези са чланом 64. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), члан 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.11/2018) члан 4. став 1. 

тачка 9. у изменама и допунама Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.6/2013) и члана 1. 

Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008) и измене и допуне Одлуке о 

Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 6/2013), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној  дана 02.09.2015. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОПИСУ ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈУ КОРИСТЕ ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, УСТАНОВЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се дефинише имовина у јавној својини општине Топола која се пописује и начин њеног 

пописа и процене вредности исте.  

Члан 2. 

Имовину у јавној својини Општине Топола, поред имовине коју користи Општина Топола, чини и имовина коју 

користе:  

Јавна предузећа: 

- Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“; 

- Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Топола“ - ЈП „Топола“; 

Установе: 

- Предшколска установа „Софија Ристић“;  

- Културни центар Топола; 

- Библиотека „Радоје Домановић“; 

- Спортска организација Фудбалски клуб „Карађорђе“; 

Правна лица: 

- Агенција за рурални развој општине Топола;  

- Туристичка организација „Опленац“; 

- Центар за социјални рад „Сава Илић“ Аранђеловац - одељење у Тополи; 

Меснe заједницe:  

Крћевац, Наталинци, Рајковац, Загорица, Јунковац, Доња Трнава, Овсиште, Липовац, Јеленац, Војковци, Белосавци, 

Доња Шаторња, Шуме, Блазнава, Пласковац, Љубесело, Бор, Греда, Покозица, Митровчић, Горович, Клока, 

Јарменовци,  Горња Трнава, Витлина, Светлић, Доња Трешњевица, Винча, Маскар, Жабаре, Варош –Топола и Божурња 

и друге организације чији је оснивач Општина Топола. 

Члан 3. 

Корисници имовине у јавној својини Општине Топола наведени у члану 2. овог Правилника (у даљем тексту: 

корисници јавне својине), имају обавезу да: 

-  изврше попис јавне својине општине Топола коју користе; 

- формирају радни тим односно комисију за попис јавне својине и овласте лице које ће сарађивати са надлежним 

Одељењем општинске управе; 

- установе евиденцију предметне непокретности, и све податке из евиденције доставе надлежном Одељењем за 

комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденције и управљања имовином - 

Одсек евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола (у даљем тексту: надлежно Одељење); 

- планирају новчана средства за попис имовине. 

Члан 4. 

Обавеза корисника јавне својине је да податке којима располажу учине доступним надлежном Одељењу. 

Подаци се односе на: 
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- попис и преглед о физичком стању свих објеката, катастарских парцела и водова који су у корисништву јавних 

предузећа, месних заједница, установа и других организација чији је оснивач општина Топола;  

- статус мреже водова (водоводи, гасоводи); 

- број катастарске парцеле или преглед парцела кроз које вод пролази; 

- списак  водова уписаних у катастар подземних инсталација; 

- списак са пратећом документацијом свих грађевинских дозвола, употребних дозвола и водних дозвола; 

- доказе о решеним имовинско-правним односима; 

- одступање од пројектне документације или непостојање пројектне документације; 

- касније интервенције на водовима (реконструкција и доградња); 

- постојање геодетских елабората и снимања; 

- постојање дигиталних и аналогних података о води; 

- постојање рачуноводствене документације. 

Члан 5. 

Обавеза корисника јавне својине је да установе евиденцију непокретности а све податке из евиденције доставе 

надлежном Одељењу  до 01.03.2016.године. 

Члан 6. 

Надлежно Одељење има обавезу да по добијању података из евидеције непокретности корисника јавне својине, 

те податке достави Дирекцији за имовину Републике Србије која води јединствену евиденцију непокретности у јавној 

својини, а да након добијања неопходних потврда од Дирекције, покрене поступак за упис права јавне својине Општине 

Топола пред Републичким геодетским заводом Београд-Служби за катастар непокретности Топола. 

 

Члан 7. 

                 Процену вредности имовине у јавној својини Општине Топола извршиће комисија коју у складу са важећим 

правним актима именује надлежни орган локалне самоуправе. 

 

Члан 8. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                     

Број: 110-38/2015-05-III                                                              

Дана: 02.09.2015. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Драган Живановић, с.р. 
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       На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 159. Закона 

о основама система образовања и васпитања (,,Службени глсник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 

68/2015), члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, члана 59. Статута 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу 

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

(,,Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у складу са Одлуком о  буџету Општине Топола за 2015. годину 

(,,Службени гласник СО Топола“, број 24/2014, 5/2015 и 10/2015), 

      Општинско веће општине Топола на седници одржаној данa 02.09.2015. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о основној и додатној подршци детету и ученику  
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се  утврђује начин остваривања права на основну подршку детету и ученику са пребивалиштем на 

територији општине Топола у области предшколског, основног и средњег образовања за које се средства обезбеђују у 

буџету општине  Топола. 

Овим Правилником се утврђују и мере додатне подршке и начин њиховог остваривања за дете и ученика са 

пребивалиштем на територији општине Тополе у области предшколског, основног и средњег образовања, а у складу са 

планираним средствима у буџету општине Тополе за сваку буџетску годину. 

. 

II  МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

 

Члан 2. 

Основна подршка детету и ученику у смислу овог Правилника подразумева: 

- обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености  
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већој од два километра 

- обезбеђивање превоза ученика основне  школе на удаљености већој од четири километра од седишта  школе 

- обезбеђивање превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места 

становања од школе 

- обезбеђивање бесплатног боравка деце из материјално угрожених породица, деце без родитељског старања, деце 

трећег, односно четвртог реда рођења у породици и деце са сметњама у развоју у предшколској установи. 

Додатна подршка детету и ученику у смислу овог Правилника подразумева: 

 - обезбеђивање превоза пратиоца деце и ученика са сметњама у развоју 

- обезбеђивање превоза ученика средњих школа за одређене категорије регулисане у даљем тексту овог Правилника 

- обезбеђивање  бесплатне ужине и исхране ученика  

- обезбеђивање превоза пратиоца за личну помоћ  детету и ученику. 

 

III ПРАВО, УСЛОВИ И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

 

1. Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 

два километра 

Члан 3. 

Право на обезбеђивање превоза ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два 

километра имају деца која припремни предшколски програм похађају као обавезни у години пред полазак у школу, као 

и њихов пратилац. 

Члан 4. 

Право из члана 3. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем аутобуске карте код овлашћеног превозника на територији 

општине Тополе на основу списка деце путника и њихових пратилаца, који Одељењу за привреду, буџет, трезор и 

друштвене делатности доставља предшколска установа. 

2. Превоз ученика школе на удаљености већој од четири километара од седишта школе 

Члан 5. 

Право на обезбеђивање превоза ученика основне школе имају сви ђаци који похађају школу чија је удаљеност од места 

становања већа од четири километра од седишта  школе. 

 

Члан 6. 

Право из члана 5. овог Правилника  остварује се обезбеђивањем аутобуске карте код овлашћеног превозника на 

територији општине  Тополе на основу списка ученика путника, који Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене 

делатности достављају основне школе, на основу решења председника општине Топола. 

3. Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју 

Члан 7. 

Деца са сметњама у развоју која похађају припремни предшколски програм као обавезни у години пред полазак у 

школу, као и ученици са сметњама у развоју који похађају основну или средњу школу, имају право на обезбеђивање 

превоза, смештаја и исхране. 

Члан 8. 

Право на превоз  из члана 7. овог Правилника остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте код овлашћеног 

превозника на територији општине Тополе на основу списка деце или ученика путника, који Одељењу за привреду, 

буџет, трезор и  друштвене делатности достављају предшколска установа, основне и средње школе или надокнадом 

трошкова превоза у висини цене месечне аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта школе, 

сразмерно броју дана у школској години. 

Право на смештај из члана 7. овог Правилника остварује се обезбеђивањем бесплатног смештаја у интернатима 

специјалних школа који имају седиште изван територије општине Топола  на основу списка смештених ученика, који 

Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности доставља специјална школа у којој деца бораве.  

Право на исхрану из члана 7. овог Правилника остварује се обезбеђивањем бесплатне исхране, уколико се организује у 

оквиру установе, а на основу списка ученика и одговарајуће документације, које установа доставља Одељењу за 

привреду, буџет, трезор и друштвене делатности. 

4. Бесплатан боравак деце из материјално угрожених породица,  деце без родитељског старања и деце са 

сметњама у развоју у предшколској установи 

Члан 9. 

Деца из породица које су корисници новчане социјалне помоћи, деца без родитељског старања, деца трећег, односно 

четвртог реда рођења у породици и деца са сметњама у равоју имају право на бесплатан боравак у Предшколској 

установи  "Софија Ристић" Топола, уколико ово право нису оставрили на други начин. 
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Члан 10. 

Право из члана 9. овог Правилника остварује се на основу списка и одговарајуће документације, које ПУ "Софија 

Ристић" Топола доставља Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности. 

5. Превоз пратилаца деце и ученика са сметњама у развоју 

Члан 11. 

Пратилац детета са сметњама у развоју које похађа припремни предшколски програм у години пред полазак у школу и 

ученика са сметњама у развоју који похађа основну школу, има право на надокнаду трошкова превоза, као и пратилац 

детета или ученика са сметњама у развоју који похађа средњу школу  или индивидуалне третмане, уколико му је по 

мишљењу Интерресорне комисије пратилац неопходан. 

 

Члан 12. 

Право на надокнаду трошкова превоза из члана 11. овог Правилника  признаје се у висини цене месечне аутобуске 

карте на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно броју дана у школској години, односно у 

висини цене аутобуске карте на истој релацији у дане викенда, а сразмерно броју викенда у месецу, уколико се ученик 

налази на интернатском смештају, а на основу решења председника општине Топола. 

6. Превоз ученика средњих школа 

Члан 13. 

Ученици средњих школа који су корисници новчане социјалне помоћи, као и талентовани ученици који похађају 

средњу школу са седиштем у Тополи  и са седиштем  на територији која се граничи са територијом општине Топола 

(Горњи Милановац, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Младеновац и Крагујевац) имају право на надокнаду  

трошкова превоза од места становања до седишта школе у проценту који посебним решењем утврђује председник 

општине Топола за сваку школску годину, а у складу са могућностима буџета општине Топола. 

 

Члан 14. 

Право на превоз из члана 13. овог Правилника  за ученике који похађају средњу школу на територији општине Топола 

као и ученици који похађају средње школе изван територије општине Топола, остварује се обезбеђивањем аутобуске 

карте код овлашћеног превозника на територији општине Топола на основу списка ученика путника и одговарајуће 

документације који Одељењу за привреду, буџет, трезор  и друштвене делатности достављају средње школе. 

 

7. Бесплатна ужина и исхрана ученика  

Члан 15. 

Ученици основне школе, који су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског 

старања имају право на бесплатну ужину у оквиру школе. 

 

Члан 16. 

Право из члана 15. овог Правилника  остварује се на основу списка и одговарајуће документације, које основне школе 

достављају Одељењу привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, а на основу решења председника општине 

Топола. 

 

8. Пратилац за личну помоћ детету и ученику 

Члан 17. 

Право на ангажовање пратиоца за личну помоћ детету ради лакшег функционисања и комуникације са другима током 

остваривања васпитно-образовног рада у предшколској установи или образовно-васпитног рада у школи, током 

целодневне наставе, ван наставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и слично 

обезбеђује се за дете, односно ученика са сметњама у развоју уколико је према мишљењу Интерресорне комисије 

пратилац за личну помоћћ неопходан ради похађања припремног предшколског програма, односно школе. 

 

Члан 18. 

Пратиоца за личну помоћ детету и ученику ангажује предшколска установа, односно школа, по прибављању писмене 

сагласности надлежног органа локалне самоуправе, да су средства за финансирање рада пратиоца обезбеђена. 

Финансијска средства за рад пратиоца могу се обезбедити планирањем средстава у буџету општине или пројектним 

планирањем у области социјалне заштите. 

Опис послова, време и обим ангажовања пратиоца за личну помоћ утврђује директор предшколске установе, односно 

школе у сарадњи са Интерресорном комисијом и тимом за инклузију у оквиру установе, а узимајући у обзир све 

потребе детета. 

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 19. 

У буџету општине  Топола обезбеђују се у целости средства за остваривање основне подршке детету и ученику, док се  

мере додатне подршке обезбеђују до висине средстава опредељених буџетом за сваку буџетску годину. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XIX      Број 15      3. септембар 2015.     страна  5 

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Овлашћује се Председник  општине Топола  да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника донесе сва 

неопходна акта за остваривање права наведених у  члановима 4, 6, 8, 12. и 14. Правилника. 

 

Члан 21. 

О спровођењу овог Правилника стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске 

управе општине Топола. 

Члан 22. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ             

ОПШТИНЕ ТОПОЛА   

Број: 110-39/2015-05-III     

Дана: 02.09.2015. године                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Драган Живановић, с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07), 

Закона о избеглицама (,,Службени гласник РС“, број 18/92 и 45/2002), члана 59, став 1. тачка 7. Статута општине 

Топола (,,Службени гласник РС“, број 11/2008 и 6/2013), члана 3. став 1. тачка 6. и члана 21. Одлуке о Општинском 

већу општине Топола (,,Службени гласник РС“, број 12/2008 и 6/2013), члана 8. став 1. тачка 7. и члана 50. Пословника 

Општинског већа (,,Службени гласник РС“, број 14/2008) и аката Комесаријата за избеглице и миграције Републике 

Србије број 019-425 од 26.09.2008 и 019-3410/3 од 26.08.2015. године, 

  Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 02.09.2015. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења 
 

1. Образује се Савет за управљање миграцијама и трајна решења општине Топола (у  даљем тексту: Савет) као  

саветодавно тело Општинског већа општине Топола. 

2. У Савет  за управљање миграцијама и трајна решења општине Топола се одређују: 

-     Драган Јовановић, председник Скупштине општине Топола, за председника Савета, 

- Др Гордана Младеновић, Дом здравља Топола, за заменика председника, 

- Јасна Миљковић, Општинска управа општине Топола, за члана, 

- Дарко Рељић,  Општинска управа општине Топола, за члана, 

- Рајка Росић, Општинска управа општине Топола, за члана, 

- Биљана Павлићевић, Црвени крст Топола, за члана, 

- Слободанка Миливојевић, Центар за социјални рад, за члана и 

- Павловић Бојан, Полицијска станица Топола, за члана. 

3. Секретар Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Топола је Нада Илић, повереник  

Комесаријата за избеглице и миграције за општину Топола. 

4. Задатак Савета је да изради нацрт стратешког плана и акционих планова који се односе на унапређење  

положаја, интеграцију и друга трајна решења за збрињавање избеглих и прогнаних лица, што подразумева адекватан 

простор за становање и живот, социјалну сигурност, школовање, преквалификације и доквалификације, запошљавање и 

сл, ради пројекте из ове области за решавање конкретних питања или група питања и друго. 

5.  За свој рад чланови Савета су одговорни Општинском већу општине Топола.  

6.  Савет ради у седницама, које сазива председник Савета по потреби. 

7.  Административно – техничке послове за потребе одбора обавља секретар Савета и Општинска управа  

општине Топола.  

8.  Овим решењем замењује се решење број 020-313/2009-05 од 17.07.2009. године.  

9.  Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-231/2015-05-I 

Дана: 02.09.2015. године                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Драган Живановић, с.р. 
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 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 7. став 1. 

тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015),  члана 4. став 

1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и 

канализацији („Службени гласник СО Топола“, број 14/2012), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник 

СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине  Топола („Службени гласник 

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

број 14/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број: 

25/2014, 05/2015 и 10/2015) и Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020, 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 02.09.2015. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o спровођењу пројекта 

„Изградњи водоводне и канализационе линије у улици Владимира Карића“ 
 

1. Одобрава се спровођење пројекта „Изградњи водоводне и канализационе линије у улици Владимира 

Карића“ према Главном пројекту који је израдило предузеће „Миланић“, д.о.о. Сопот укупне финансијске 

вредности 2.949.060,00 динара без ПДВ-а. 

 

2. Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе као извођачу радова. 

 

3. Средства за изградњу водоводне и канализационе линије обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 

2015. годину („Службени гласник СО Топола“ број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015), функција 630- водоснабдевање, 

на позицији 87, програмска класификација 0601-0021 – пројекат 0021- Изградња водоводне и канализационе 

линије у улици Владимира Карића, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти  

(07547-511000-87-01-630) 

4. Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да Општини Топола достави понуду за извођење радова, обезбеди 

ефикасно спровођење пројекта у складу са Главним пројектом изградње водоводне и канализационе линије у 

улици Владимира Карића и поднесе сву пратећу документацију ради уплате средстава за реализацију пројекта. 

 

5. Овлашћује се Председник општине да са ЈКСП „Топола“ из Тополе закључи уговор о реализацији Пројекта из 

тачке 1. oвог решења и донесе сва накнадна акта неопходна за спровођење пројекта. 

 

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

ЛЕР Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола. 

 

7. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020 планиран је развој комуналне инфраструктуре на 

подручју Општине Топола. 

 Законом о комуналним делатностима прописано је да јединице локалне самоуправе обезбеђују организационе, 

материјалне и друге услове изградње, одржавања и функционисања комуналних објеката.  

 Закон о јавним набавкама прописује да се одредбе тог закона не примењују на набавке од лица или 

организација које се у смислу тог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. Како се, у смислу тог закона, ЈКСП сматра наручиоцем, поступак јавне 

набавке у овом случају се неће спроводити. 

 Општинском одлуком о водоводу и канализацији је предвиђено да радове на изградњи, одржавању, 

испитивању, приступу и реконструкцији комуналних објеката изводи искључиво ЈКСП „Топола“ Топола. 

Средства за изградњу водоводне и канализационе линије обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 

2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015), функција 630-водоснабдевање,  на 

позицији 87, програмска класификација 0601-0021 – пројекат 0021- Изградња водоводне и канализационе  линије у 

улици Владимира Карића, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти.  

 

  На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-230/2015-05-III 

Дана: 02.09.2015. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                  Драган Живановић, с.р. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XIX      Број 15      3. септембар 2015.     страна  7 

 
-5- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 59. Статута 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу 

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

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008), у склопу разматрања захтева  предузећа ИНТЕР ТУРС 

ПЛУС д.о.о  за промену редова вожње, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 02.09.2015. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Прихвата се захтев предузећа ИНТЕР ТУРС ПЛУС  д.о.о за измену и допуну регистрованих редова вожњи. 

 

2. Саставни део овог Решења су измењени редови вожње. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                          

Број: 344-83/2015-05-III       

Дана: 02.09.2015. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                  Драган Живановић, с.р. 
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На основу члана 29. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 

72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење aкта о мрежи предшколских установа и aкта 

о мрежи основних школа („Сл. гласник РС”, бр. 80/2010), члана 108. Статаута општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола”, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола” бр. 

12/2008), 

 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 03.04.2015. године, донела је 

  

О Д Л У К У 

о изменама и допунама 

Одлуке о мрежи основних школа 

на територији општине Топола 
 

 

Члан 1. 

У Одлуци о мрежи основних школа на територији општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 12/2011 и 

15/2011-исп.) у члану 2. уместо речи: „19 издвојених одељења“ треба да стоје речи: „20 издвојених одељења“. 

  

Члан 2. 

У члану 3. у табели код: ,,Седиште школе у насељеном месту Белосавци“ треба додати: „и издвојено Одељење у 

насељеном месту Јеленац,  разредност 1-4“. 

Члан 3. 

   Ова Одлука ће бити објављена у „Службеном гласнику СО Топола”, а иста ступа на снагу по добијању 

сагласности од надлежног Министарства. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА               

Број: 020-118/2015-05-I                          

Дана: 03.04.2015. године  

                                                                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Живота Јовановић, с.р. 

   

                              



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XIX      Број 15      3. септембар 2015.     страна  10 

 
-7- 

 

 
 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XIX      Број 15      3. септембар 2015.     страна  11 
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