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Р е п у б л и к а С р б и ј а  

Општинско веће ТОПОЛА 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у 

 закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

Број: 320-83/2019-03 

Датум: 11.06.2019. године 

 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, 

бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ТОПОЛА 

(у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине ТОПОЛА које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2019. годину за давање у закуп донела је : 

 

ЗАКЉУЧАК 

1.Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине ТОПОЛА у првом кругу за укупно 371 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

ТОПОЛА за 2019. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 108,33 12.782,95 

ЊИВА 2 98,58 11.632,44 

ЊИВА 3 87,75 10.354,50 

ЊИВА 4 78,00 9.204,00 

ЊИВА 5 68,25 8.053,50 

ЊИВА 6 55,25 6.519,50 

ЊИВА 7 45,50 5.369,00 

ЊИВА 8 33,58 3.962,44 

ВОЋЊАК 2 98,58 11.632,44 

ВОЋЊАК 3 87,75 10.354,50 

ВОЋЊАК 4 78,00 9.204,00 

ВОЋЊАК 5 68,25 8.053,50 

ВИНОГРАД 2 98,58 11.632,44 

ВИНОГРАД 3 87,75 10.354,50 

ВИНОГРАД 4 78,00 9.204,00 

ЛИВАДА 2 29,57 3.489,26 



ЛИВАДА 3 26,33 3.106,94 

ЛИВАДА 4 23,40 2.761,20 

ЛИВАДА 5 20,48 2.416,64 

ЛИВАДА 6 16,58 1.956,44 

ЛИВАДА 7 13,65 1.610,70 

ПАШЊАК 2 19,72 2.326,96 

ПАШЊАК 3 17,55 2.070,90 

ПАШЊАК 4 15,60 1.840,80 

ПАШЊАК 5 13,65 1.610,70 

ПАШЊАК 6 11,05 1.303,90 

ПАШЊАК 7 9,10 1.073,80 

ОСТАЛО ПРИРОДНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

 4,39 518,02 

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ- 
ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ОБЈЕКАТ 

 4.237,28 499.999,46 

2.Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државноj својини на територији општине ТОПОЛА је на основу табеле из тачке утврдила почетне цене за 

свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине ТОПОЛА у првом кругу, односно за 

укупно 371 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2019. годину. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине ТОПОЛА, образована Решењем Општинско веће број 020-144/2019-05-III од 

10.05.2019. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским 

општинама на територији општине ТОПОЛА, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2019. годину. Одредбом члана 64a 

став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем 

одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији 

јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној 

години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица 

локалне самоуправе. 

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, имајући у 

виду наведену законску одредбу, како је Општина ТОПОЛА имала јавно надметање за претходну 

агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 87,75 евра по хектару, односно 

10.354,51 динара по хектару. 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа земљишта 

у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару, односно у другом кругу 

не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару. 

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у износу од 

100% од проcечно постигнуте цене која износи 10.354,51 динара по хектару а која одговара квалитету њива 3. 

класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна 

надметања у првом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2019. годину. 

Почетна цена цена за пољопривредног објекта у држаној својини износи 50,00 динара по метру кврадратном, 

односно 500.000,00 динара по хектару.
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Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву овог 

закључка.                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 

Сања Јевтић 

-2- 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/2014,58/2015 и 

12/2016-аутентично тумачење), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016-др закон, 47/2018), члана 67.став 1. тачка 2. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола”, бр. 2/2019), члана 10. став 1. тачка 2. и члана 17. Одлуке о Општинском већу општине 

Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 5/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018), у складу са Одлуком Општинског већа општине Топола о 

расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања  на територији Општине Топола у 2019. години, број 404-51/2019-05-III од дана 15.03.2019. године, 

а на предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији општине Топола у 2019. години образоване Решењем председника општине Топола број 020-

128/2019-05 од 15.04.2019. године,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  27.05. 2019. године,  донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања  

на територији општине Топола у 2019. години 

 

I  Средства у износу  од 1.260.000,00 динара распоређују се : 

1. РТВ „Јасеница”                                    150.000,00 динара 

2. Радио „Браф”                                    350.000,00 динара 

3. Агенција „Тречна”                    80.000,00 динара 

4. РТВ „Сунце” (ТВ)                               350.000,00 динара 

5. РТВ „Сунце” (Радио)                  100.000,00 динара 

6.  „ИН.МЕДИА.НЕТ”                  180.000,00 динара 

7. Агенција за филмску и видео продукцију 

 „ДУО Дигитал Медиа”          50.000,00 динара 

 

II  Пројекти којима нису додељена средства: 

1. „Новости дана РС” 

2. „Дневник” Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, 

3. ,,Рефлектор”  

4. ,,Проглас public Relations” 

5. Синдикат новинара Србије 

6. „Реорганизација” д.о.о.  

7. ,,Јавност” д.о.о. 

8.  Радио дифузно предузеће ,,”Студио М” 

9.  

III  Средства у износу од 140.000,00 динара остају нераспоређена.  

 

IV  Ово решење је коначно 

 

V  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016-аутентично тумачење) и Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину (,,Службени гласник СО 

Топола”, бр.22/2018), Општинско веће општине Топола је донело Одлуку о расписивању конкурса за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине 

Топола  у 2019. години, број 404-51/2019-05-III од  15.3.2019. године, на основу кога је објављен јавни позив  на 

интернет страници општине Топола и у Дневном листу ,,Данас”. 

На Конкурс се пријавило 15 учесника. Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Топола у 2019 години образована Решењем председника 

општине Топола број 020-128/2019-05 од 15.4.2019. године,   размотрила је приспеле пројекте. На основу циљева 
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и критеријума наведених у конкурсу, Комисија је Општини Топола доставила Записник са предлогом одлуке о 

расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији Општине Топола  у  2019. години.Општинско веће општине Топола није у 

потпуности прихватило Предлог Комисије односно извршило је одређене измене и то: 

- ТВ Јасеници су умањена средства за 70.000,00 динара из разлога што су планирали да пројектни садржај 

из свог предложеног пројекта пласирају путем свог портала, а портал је средство информисања које још увек 

мало становништва општине Топола прати, те ће садржај пројекта бити недовољно пропраћен; 

- Агенцији „Герила” се укидају средства на основу претходног искуства из 2018. Године, премало 

медијског садржаја је пласирано путем портала за додељена средства; 

- Агенцији „Дуо Дигитал Медиа” су умањена средства за 50.000,00 динара јер се сматра да ће садржај 

пројекта бити недовољно пропраћен од стране становништва општине Топола.  

- Новинској агенцији ,,Ин.Медиа.Нет” повећати на 180.000,00  динара, јер се пројекат тиче свих значајних 

активности везаних за пољопривредне  произвођаче са територије општине Топола, Агенција је већ успешно 

деловала на територији општине Топола путем друштвених мрежа и других средстава јавних информисања. 

 На основу напред наведеног Општинско веће општине Топола је одлучило као у диспозитиву решења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана 

достављања решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број:  404-179/2019-05-III                                                                                                        Драган  Живановић с.р. 

Дана:  27.5. 2019 године    
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 

101/2016-други и 47/2018), члана 69. Закона о путевима (Службени гласник РС”, бр 41/2018 и 95/2018 – др. 

Закон), Одлуке о буџету општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018), Одлуке о 

поверавању делатности (,,Службени гласник СО Топола”, бр.19/2016 и 22/2017), Решења СО Топола о давању 

сагласности на програм одржавања улица и путева на територији општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, бр. 3/2019) члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019), члана 10. и 

17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019 и члана 31. 

Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 4/2019) 

Општинско Веће општине Топола на седници одржаној дана  27.5.2019. године, донело је 

 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ (АТАРСКИХ) ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТОПОЛА ИЛИ ЊИХОВИХ ДЕЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У ВИДУ 

ПОСТАВЉАЊА ТУЦАНИЧКОГ ЗАСТОРА 

 

I  Одлуком о буџету општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018) предвиђена 

су средства у износу од 3.000.000,00 динара за извођење радова на рехабилитацији  некатегорисаних (атарских) 

путева у виду обраде постојећег коловоза и наношењу туцаничког застора, а који су послови поверени ЈКСП 

“Топола” из Тополе Одлуком о поверавању делатности (,,Службени гласник СО Топола”, бр.19/2016 и 22/2017); 

 

II  У складу са Програмом одржавања улица и путева на територији општине Топола, на који је сагласност дала 

СО Топола Решењем (,,Службени гласник СО Топола”, бр.3/2019), опредељена средства из става I овог решења ће 

се утрошити за извођење радова на следећим некатегорисаним путевима: 

1. Месна заједница Горович – пут  за Јојовац у дужини од 1000m, 

2. Месна заједница Јунковац – пут за Јасеницу (од Гемаљевића кућа)  у дужини од 750m. 

 

III  О спровођењу овог решења стараће се одељења Општинске управе општине Топола и то: Одељење за буџет, 

финансије, привреду и друштвене делатности и Одељење за инспекцијске послове и инвестиције. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Одлуком о буџету општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018) предвиђена су 
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средства у износу од 3.000.000,00 динара за извођење радова на рехабилитацији  некатегорисаних (атарских) 

путева у виду обраде постојећег коловоза и наношењу туцаничког застора, а који су послови поверени ЈКСП 

,,Топола” из Тополе Одлуком о поверавању делатности (,,Службени гласник СО Топола”, бр.19/2016 и 22/2017). 

У циљу реализације Програма одржавања улица и путева на територији општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, бр.3/2019) , а  имајућу у виду висину опредељених средстава Одлуком о буџету општине Топола за 2019. 

годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019) Општинско веће општине Топола  дефинисало је путне 

правце на којима ће се извести радови као у ставу II изреке решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 020-163/2019-05-III                                           Драган Живановић с.р. 

Датум:  27.5.2019. године   

-4- 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 

101/2016-други и 47/2018), члана 69. Закона о путевима (Службени гласник РС”, бр 41/2018 и 95/2018 – др. 

Закон), Одлуке о буџету општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018), Одлуке о 

поверавању делатности (,,Службени гласник СО Топола”, бр.19/2016 и 22/2017), Решења СО Топола о давању 

сагласности на програм одржавања улица и путева на територији општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, бр. 3/2019) члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019), члана 10. и 

17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019) и члана 31. 

Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 4/2019) 

Општинско Веће општине Топола на седници одржаној дана  27.5.2019. године, донело је 

 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ИЛИ 

ЊИХОВИХ ДЕЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У ВИДУ ПОСТАВЉАЊА 

ТУЦАНИЧКОГ ЗАСТОРА 

 

I  Одлуком о буџету општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018) предвиђена 

су средства у износу од 5.000.000,00 динара за извођење радова на рехабилитацији  некатегорисаних путева у 

виду обраде постојећег коловоза и наношењу туцаничког застора (макадами), а који су послови поверени ЈКСП 

,,Топола” из Тополе Одлуком о поверавању делатности (,,Службени гласник СО Топола”, бр.19/2016 и 22/2017); 

 

II  У складу са Програмом одржавања улица и путева на територији општине Топола, на који је сагласност дала 

СО Топола Решењем (,,Службени гласник СО Топола”, бр.3/2019), опредељена средства из става I овог решења ће 

се утрошити за извођење радова на следећим некатегорисаним путевима: 

1. Месна заједница Клока – пут  “Вучетићи – Просека” у дужини од 900m, 

2. Месна заједница Божурња - пут ,,Метеризе – Краљеви виногради” у дужини од 900m, 

3. Месна заједница Горња Трнава (Варошица) – пут “Марковићи – Браиновац” у дужини од 700m. 

 

III  О спровођењу овог решења стараће се одељења Општинске управе општине Топола и то: Одељење за буџет, 

финансије, привреду и друштвене делатности и Одељење за инспекцијске послове и инвестиције. 

 

IV  Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Одлуком о буџету општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018) предвиђена су 

средства у износу од 5.000.000,00 динара за извођење радова на на рехабилитацији  некатегорисаних путева у 

виду обраде постојећег коловоза и наношењу туцаничког застора, а који су послови поверени ЈКСП ,,Топола” из 

Тополе Одлуком о поверавању делатности (,,Службени гласник СО Топола”, бр.19/2016 и 22/2017). 

У циљу реализације Програма одржавања улица и путева на територији општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, бр.3/2019) , а  имајућу у виду висину опредељених средстава Одлуком о буџету општине Топола за 2019. 

годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 22/2018) Општинско веће општине Топола  дефинисало је путне 

правце на којима ће се извести радови као у ставу II изреке решења. 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број:  020-164/2019-05-III                                                                                                               Драган Живановић с.р. 

Датум:   27.5.2019. године    
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, број 2/2019), 

члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, број 2/2019) и 

члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, број 4/2019), а у 

складу са Позивом на допуну захтева за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике 

Србије, број: 401-00-198/2019-07 од 24.04.2019. године ради финансирања послова из члана 3. тачка 1) подтачка 

2) Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде РС и о начину 

расподеле тих средстава 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 20.05.2019. године донело је 

 
ИНВЕСТИЦИОНУ  ОДЛУКУ 

 
1. Доноси се Инвестициона одлука да ће се приступити реализација пројекта ,,Санација резервоара Р-3 у 

Тополи” одмах по одобрењу средстава за реализацију пројекта од стране Републичке дирекције за воде 

 

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

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Општина Топола је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичкој дирекцији за воде-

поднела захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда ради ради финансирања послова из члана 3. тачка 1) 

подтачка 2) Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде РС и о начину 

расподеле их средстава, а у вези пројекта,,Санација резервоара Р-3 у Тополи” у месецу марту 2019. године. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде је је дана 24.04.2019. 

године Општини Топола упутила позив на допуну захтева и достављање недостајуће документације, у коме је 

између осталог наведено да недостаје и инвестициона одлука. 

На основу напред наведеног предлаже се доношење одлуке као у Предлогу. 

 
ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                        
Број: 404-159/2019-05-III                                                                                                             Драган Живановић  с.р.                                                         
Дана: 20.05.2019. године  
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На основу  члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу п ољопривредног земљишног фонда и конфискацију због неизвршених обавеза и 

обавезног откупа  пољопривредних производа  (,,Сл. гласник РС”, број 18/91, 20/92 и 42/98), члана 40. став 1. 

тачка 69. Статута општине Топола, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 17.05.2019. године донела је 

 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ  

ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА  

  

 I   У предлогу решења Скушштине општине Топола о именовању Комисије за вођење поступка и доношење 

решење по захтеву за враћање земљишта за општину Топола број 020-101/2019-05-I од 15.3.2019. године врши се 

следећа измена: 

 

Код Председника - уместо   „Живослав Кузмић, судија Основног суда у Аранђеловцу” треба да стоји: „Глигор 

Сворцан, судија Основног суда у Аранђеловцу”, а 

 

Код Заменика  -  уместо: „Горица Ћоралић, судија Основног суда у Аранђеловцу” треба да стоји: „ Јелена 

Раденковић, судија Основног суда у Аранђеловцу” 

 

 II  Предлаже се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да своје Решење 

о именовању Комисије за вођење поступка и доношење решење по захтеву за враћање земљишта за општину 

Топола број 119-01-00114/2019-09 од 4.4.2019. године измени у складу са тачком I овог Предлога. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Број : 119-13/2019-05-I                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана :17.05.2019. године                                                                                                                  Драган  Јовановић с.р. 

-8- 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 7. став 1. тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС” број 124/2012,14/2015 и 68/2015),  члана 4. став 1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени 

гласник РС” број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и канализацији („Службени 

гласник СО Топола” број 14/2012), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 

2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу Општине  Топола („Службени гласник СО Топола” број 

2/2019), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола” број 

22/2018)  

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана  27.5.2019. године, донело је 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

 о измени Решења 

o спровођењу пројекта „Изградња канализације у делу насеља Камењак у Тополи”  

број 020-125/2019-05-III од 03.04.2019. године 
 

1. У диспозитиву Решења Општинског већа општине Топола, број 020-125/2019-05-III од 03.04.2019. године 

тачка 3. мења се и гласи: „Средства за реализацију Пројекта из тачке 1. и 2. Решења број 020-125/2019-05-III од 

03.04.2019. године у укупном износу од 1.210.000,00 динара (извођење радова, надзор и ПДВ) обезбеђена су 

Одлуком о буџету Општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола” број 22/2018), у разделу 4, 

функционална класификација 520-Управљање отпадним водама, програмска класификација/Пројекат 0401-03 – 

Изградња канализације у насељу Камењак, позиција 79, економска класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, ЈБКБС 07547, извор финансирања 01, (07547-511242-79-01-520).” 

 

2.   У образложењу Решења, број 020-125/2019-05-III од 03.04.2019. године у ставу 5, уместо позиције „78”, треба 

да стоји позиција „79”. 

 

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

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 На седници Општинског већа општине Топола одржане дана 03.04.2019. године донето је Решење о спровођењу 

пројекта „Изградња канализације у делу насеља Камењак у Тополи” 

У тачки 3. Решења уместо Пројекат 0401-03- Изградња канализације у насељу Камењак, грешком је написано 

Пројекат 0401-03- Изградња кишне канализације у насељу Деспотовица и уместо позиције 79, грешком је 

написана позиција 78 јер у Одлуци о буџету општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола” 

број 22/2018) позиције се налазе једна испод друге.  

 На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број:020-162/2019-05-III                                                                                                                 Драган Живановић с.р.   

Дана:27.5.2019. године 

-10- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 

101/2016-други закон и 47/2018), члана 67. тачка 12) Статута општине Топола (,,Службени гласник  СО Топола”, 

бр. 2/2019), члана 10. став 2. и 11. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, 

бр. 3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”,бр 4/2019), и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и 

на коришћење пољопривредног земњишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији 

општине Топола („Службени гласник СО Топола, број 7/2018), а у вези члана број 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017 

и 95/2018) и Правилника о условима и поступку  давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини (“Службени гласник РС” 16/2017 и 111/2017), 

Општинско  веће  општине  Топола  на седници одржаној дана  10.06.2019. године, 

донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
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ЗА 2020. ГОДИНУ 

I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења  

пољопривредног  земљишта   за  територију  општине  Топола  за  2020.годину 

 (у даљем тексту: Комисија). 

 

II – У Комисију се именују: 

 за председника 

 Милан Јокић, дипл. економиста 

  

за чланове: 

 1. Зорица Станковић, дипл.инж.пољопривреде 

 2. Радослав Матић,  дипл.инж.пољопривреде 

 3. Биљана Мијовић, дипл. правник 

 4. Оливера Павловић, саобраћајни техничар 

 

III-Задатак Комисије је: 

 а) Да пре израде Предлога годишњег програма распише јавни позив за остваривање права пречег закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола (члан 64а. став 10. Закона о 

пољопривредном земљишту); 

  б) Да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона, Правилником о 

условима и поступку  давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

(,,Службени гласник РС” 16/2017 и 117/2017), упутствима и инструкцијама Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде; 

 в) Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма (члан 60. став 3. 

Закона о пољопривредном земљишту), коју образује председник општине, а која у свом саставу има најмање 

половину чланова физичких лица- пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и дипломираног 

инжењера пољопривреде; 

 г) Да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог 

годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту); 

 д) Да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање, односно 

Скупштини општине Топола на разматрање и доношење; 

      ђ)  Да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишењег програма 

заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2020. годину; 

 е) Да изврши и друге задатке прописане Законом о пољопривредном земљишту у поступку израде Предлога 

годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 

2020. годину. 

 

IV -Комисија ће обавити свој задатак у складу са  роковима прописаним Законом о пољопривредном земљишту 

 

V- Чланови комисије који нису запослени у Општинској управи општине Топола за обављање задатака из става 

III овог решења имају право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама трошкова одборника Скупштине 

општине, члановима Општинског већа и радних тела које образује Скупштина општине Топола и председник 

Општине (,,Службени гласник СО Топола” број 11/2008, 10/2015 и 3/2016). 

 

VI- Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за  Комисију врши 

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола. 

  

VII Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Број: 020-170/2019-05-III                                                                                                           Драган Живановић с.р. 

 Дана: 10.06.2019. године 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

1. Закључак почетне цене закупа пољопривредног земљишта  на територији 

општине Топола Страна 1. 

   

2. Решење о расподели средстава за суфинасирање пројеката из области јавног 

информисања на тертиторији општине Топола за 2019.годину Страна 3. 

3. Решење о одређивању некатегорисаних путева на територији општине Топола 

или његових делова предвиђених за рехабилитацију у виду постављања туцаног 

застора Страна 4. 

4. Решење о одређивању некатегорисаних (атарских)путева на територији општине 

Топола или његових делова предвиђених за рехабилитацију у виду постављања 

туцаног застора Страна 5.  

5. Инвестициона одлука ,,Санација резервара Р-3 у Тополи” 

Страна 6.  

6. Решење о образовању комисије за вођење поступка и доношења решења по 

захтеву враћања земљишта Страна 7. 

7. Предлог решења о измени предлога решења Комисије за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за враћање земљишта Страна 8. 

 

8. 

Решење о мењању решења о образовању  Комисије за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за враћање земљишта Страна 8. 

9. Решење о измени Решења о спровођењу пројекта ,,Изградња канализације у делу 

насеља Камењак у Топола”број 020-125/2019-05-III од 03.04.2019. године  Страна 9. 

10. Решење о образовању комисије за израду предлога годисњег програма 

заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Топола за 2020.годину  Страна 9. 
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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. 
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