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На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 6. и 9. став 1. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16/2018), члана 18. став 5. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

03/2019), члана 67. Статута општине Топола, („Службени гласник СО Топола“, број 02/2019), члана 8. став 

1. тачка 1. Пословника о раду Општинског већа општине Топола („Сл. гласник РС” 14/2008) и извештаја 

комисије за спровођење поступка  закупа пословног простора, број 464-41/2020-02 од 23.12.2020. године, 
 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2020. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
1. Даје се у закуп Јелени Вучићевић ПР Приватна амбуланта за рехабилитацију „FIZIOMEDIK“ Опленац, 

Топола, Бул. вожда Карађорђа 67, ПИБ 111462675, матични број 65428288 (у даљем тексту: закупац), 

пословни простор у згради здравства у оквиру Дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, број зграде 2., која се 

налази катастарској парцели број 815/5, уписана у Лист непокретности број 810 КО Топола (варош), II зона, 

у јавној својини општине Топола, и то: 
   - Пословни простор „службе физикалне медицине и рехабилитације“, корисне површине 15,52 м²; 
   - Пословни простор „службе физикалне медицине и рехабилитације“, корисне површине 15,85 м²; 
Пословни простор даје се у закуп као једна целина. 
2. Пословни простор се даје у закуп на период од 1 (једне) године почевши од 01.01.2021. год. по цени 

закупнине од 325,00 динара по 1 м² на месечном нивоу, што чини укупан износ од 10.195,25 динара на 

месечном нивоу. У закупнину нису урачунати трошкови које плаћа закупац (трошкови утрошка ел. енергије, 

воде, грејања, изношења смећа и други трошкови и накнаде које закупац надокнађује Дому здравља „Свети 

Ђорђе“ Топола). 
3. Пословни простор ће се користити за обављање делатности физикалне терапије и рехабилитације. 
4. Обавезује се закупац да са општином Топола као закуподавцем у року од 10 (десет) дана од дана 

правоснажности ове одлуке закључи уговор о закупу пословног простора из тачке 1. одлуке. 
5. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 
У складу са одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16/2018), Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019) и Одлуке Општинског већа 

општине Топола о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Топола 

број: 020-358/2020-05-III од 08.12.2020. године, комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног 

простора у јавној својини општине Топола, образована решењем председника општине Топола број 464-

38/2020-05-II од 08.12.2020. године, спровела је поступак давања у закуп пословног простора из тачке 1. ове 

одлуке, путем прикупљања писмених понуда. У поступку закупа пристигла је једна понуда Јелене 
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Вучићевић ПР Приватна амбуланта за рехабилитацију „FIZIOMEDIK“, Опленац, Топола, коју је комисија 

оценила као исправну и одговарајућу и предложила Општинском већу општине Топола да донесе одлуку о 

давању у закуп пословног простора Јелени Вучићевић ПР Приватна амбуланта за рехабилитацију 

„FIZIOMEDIK“ Опленац, Топола, па је Општинско веће општине Топола донело напред наведену одлуку. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против одлуке може се покренути Управни спор код надлежног 

органа у року од 30 дана од дана достављања одлуке. 
ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 464-43/2020-05-I                                                                                                                Игор Петровић, с.р 
Дана: 25.12.2020. године                                                                                   

-2- 
На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 6. и 9. став 1. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16/2018), члана 18. став 5. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

03/2019), члана 67. Статута општине Топола, („Службени гласник СО Топола“, број 02/2019), члана 8. став 

1. тачка 1. Пословника о раду Општинског већа општине Топола (“Сл. гласник РС” 14/2008) и извештаја 

комисије за спровођење поступка закупа пословног простора, број: 464-42/2020-02 од 23.12.2020. године, 
 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2020. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

1. Даје се у закуп Занатској фотографској радњи фото колор EXPRESS Николић Ненад предузетник Топола, 

ул. Кнегиње Зорке бр. 15, ПИБ 101222113, матични број 53978274  (у даљем тексту: закупац), пословни 

простор који се налази у улици Кнегиње Зорке у Тополи, у стамбеној згради бр. 1, број улаза: 1, на 

катастарској парцели број: 1675/1, уписана у лист непокретности број: 9 КО Топола Варош, I зона, у јавној 

својини општине Топола и то: 
   - Пословни простор уписан као посебни део зграде број: 11, корисне површине 35 м²; 
   - Пословни простор уписан као посебни део зграде број: 12, корисне површине 45 м²; 
   - Пословни простор уписан као посебни део зграде број: 13, корисне површине 16 м². 

Пословни простор даје се у закуп као једна целина. 
2. Пословни простор се даје у закуп на период од 1 (једне) године почевши од 01.01.2021. год. по цени 

закупнине од 451,00 динара по 1 м² на месечном нивоу, што чини укупан износ од 43.296,00 динара на 

месечном нивоу. У закупнину нису урачунати трошкови и накнаде које плаћа закупац (трошкови утрошка 

ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и други трошкови и накнаде). 
3. Пословни простор ће се користити за обављање делатности – фотографске услуге, фотографисање и 

израда фотографија. 
4. Обавезује се закупац да са општином Топола као закуподавцем у року од 10 (десет) дана од дана 

правоснажности ове одлуке закључи уговор о закупу пословног простора из тачке 1. одлуке. 
5. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 
У складу са одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“, број: 16/2018), Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 03/2019) и Одлуке Општинског 

већа општине Топола о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине 

Топола број 020-359/2020-05-III од 08.12.2020. године, комисија за спровођење поступка давања у закуп 

пословног простора у јавној својини општине Топола, образована решењем председника општине Топола 

број 464-39/2020-05-II од 08.12.2020. године, спровела је поступак давања у закуп пословног простора из 

тачке 1. ове одлуке, путем прикупљања писмених понуда. У поступку закупа пристигла је једна понуда 

Занатске фотографске радње фото колор EXPRESS Николић Ненад предузетник Топола, коју је комисија 

оценила као исправну и одговарајућу и предложила Општинском већу општине Топола да донесе одлуку о 

давању у закуп пословног простора Занатској фотографској радњи фото колор EXPRESS Николић Ненад 
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предузетник Топола, па је Општинско веће општине Топола донело напред наведену одлуку. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против одлуке може се покренути Управни спор код надлежног 

органа у року од 30 дана од дана достављања одлуке. 
ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 464-44/2020-05-III                                                                                                             Игор Петровић, с.р 
Дана: 25.12.2020. године                                                                   

-3- 
           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 11/2008 и 6/2013), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО 

Топола“ број 5/2019) у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2020. годину („Службени гласник 

СО Топола“ број17/2019 и 10/2020), Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020 и Уговором 

о донацији за Развој родне перспективе у општини Топола, број донације: UNOPS-SwissPRO-2020-Grant-

036, закљученим између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Општине Топола, 
 Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2020. године донело је 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о спровођењу Пројекта 

„Развој родне перспективе у општини Топола“ 
1. Одобрава се спровођење Пројекта „Развој родне перспективе у општини Топола“ укупне 

финансијске вредности 5.500,00 USD од чега 4.000,00 USD (72,72,00%) финансира Канцеларијa 

Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), а преосталих 1.500,00 USD (27,28,00%) финансира 

се из средстава буџета-локалног учешћа oпштинa Топола у динарској противвредности  у складу са 

обрачунским курсом USD на дан када средства од стране донатора буду уплаћена примаоцу 

донације-Општини Топола.  
2. Средства Општине Топола за финансирање пројекта из тачке 1. овог решења планирана су Одлуком 

о буџету Општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола“ број: 17/2019 и 10/2020) 

на разделу 4, Пројекат 0602-01 –Родна равноправност на делу, функционална класификација 130, 

позиција 51, економска класификација 423-Услуге по уговору, извор финансирања 01, Одлуке о 

буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2019 и 10/2020). 
3. Сва плаћања пројектних активности по Пројекту из тачке 1. овог Решења вршиће се преко наменског 

динарског подрачуна отвореног код Министарства финансија - Управе за трезор.  

4. Сва акта потребна за спровођење пројекта доносиће Председник општине. 
5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности, Одељење ЛЕР.  

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е 

 По Јавном позиву (03-2020), Општина Топола поднела је предлог пројекта.  
Пројекат је одобрен за реализацију, закључен  је уговор број 40-261/2020-05-II од 17.12.2020. године, 

између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)  и Општине Топола, којим су за 

спровођење  пројекта предвиђена  бесповратна финансијска средства  ЕУ (средства гранта) у износу од 

4.000,00 USD. 
Донација се одобрава Примаоцу-Општини Топола за имплементацију пројекта за јачање локалних 

институционалних капацитета и локалне заједнице у области промоције родне равноправности. 
Средства за реализацију  пројекта планирана  су Одлуком о буџету Општине Топола за 2020. годину 

на разделу 4,  Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-01 –Родна равноправност на 

делу. 
Реализација пројекта је у складу са стратешким документима Општине Топола. 

 На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 404-446/2020-05-III                                                                                                    Игор Петровић. с.р 
Дана: 25.12.2020. године           
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Република Србија  
Општинско веће ТОПОЛА 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини  
Број: 320-3/2021-03  
Датум: 13.01.2021. 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 2020. годину за 

давање у закуп донела је: 
ЗАКЉУЧАК 

 

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

општине ТОПОЛА у другом кругу за укупно 365 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

ТОПОЛА за 2020. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то: 
 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 75,63 8.892,77 

ЊИВА 2 68,82 8.092,29 

ЊИВА 3 61,26 7.203,39 

ЊИВА 4 54,45 6.402,90 

ЊИВА 5 47,64 5.602,42 

ЊИВА 6 38,57 4.535,74 

ЊИВА 7 31,76 3.735,26 

ЊИВА 8 23,44 2,757,00 

ВОЋЊАК 3 61,26 7,203,39 

ВОЋЊАК 4 54,45 6,402,90 

ВОЋЊАК 5 47,64 5.602,42 

ВИНОГРАД 2 68,82 8.092,29 

ВИНОГРАД 3 61,26 7.203,39 

ВИНОГРАД 4 54,45 6.402,90 

ЛИВАДА 2 20,64 2.427,78 

ЛИВАДА 3 18.37 2.160,64 

ЛИВАДА 4 16,33 1.920,77 

ЛИВАДА 5 14,29 1.680,91 

ЛИВАДА 6 11,57 1.361,10 

ЛИВАДА 7 9,52 1.120,29 

ПАШЊАК 2 13,76 1.618,83 

ПАШЊАК 3 12,25 1.441,05 

ПАШЊАК 4 10,88 1.280,20 

ПАШЊАК 5 9,52 1.120,29 

ПАШЊАК 6 7,71 906,77 

ПАШЊАК 7 6,35 746,86 

ОСТАЛО ПРИРОДНО 

НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 
 

2,38 280,30 
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2. У Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта 

у државноj својини на територији општине ТОПОЛА је на основу табеле из тачку 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 другом кругу, 

односно за укупно 365 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2020. годину. 
  

Образложење 
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-

102/2020-05-III од 15.06.2020. 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 

2020. 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 59,56 евра по хектару, односно 

7.002,34 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 другом кругу у износу 

од 80% од проcечно постигнуте цене која износи 7.003,04 динара по хектару, а која одговара квалитету 

њива 5. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва 

јавна надметања у другом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2020. годину. 
Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву 

овог закључка. 
                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 
                                                                                                                                                            Сања Јевтић, с.р 

-5- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон), члана 189.став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС “, број 88/2017,27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020),  члана 67. Статута општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), члана 10. Одлуке о Општинском већу општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, број 3/2019), члана 31. Пословника Општинског већа општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, број 5/2019) и Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину 

(„Службени гласник СО Топола“, број 14/2020), а у складу са Јавним уговором о поверавању обављања 

комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији Општине Топола, 
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.01.2021. године донело је 
 

 Р  Е Ш  Е  Њ  Е  

 

1. Признаје се право на бесплатан превоз у јавном линијском превозу путника  у школској  2020/2021 

години  ученицима средњих школа, који имају пребивалиште на подручју општине Топола, који 

организује Општина Топола, а чије обављање ове комуналне делатности линијског приградског 

превоза путника поверила одабраном превознику. 
2. Обавезују се средње школе да за ученике који имају пребивалиште на подручју општине Топола 

доставе: 

 спискове ученика са релацијама  Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности Општинске управе Општине Топола ради признавања права како је регулисано у 
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тачки 1.овог решења  

 потврду да наведени ученици редовно похађају наставу  
3. Приликом преузимања месечне претплатне карте код надлежне службе превозника ученик је 

обавезан  да покаже неки идентификациони документ са сликом (ђачка књижица, пасош и сл.) као и 

да потпише пријем месечне претплатне карте. 
4. Средства за трошкове путовања ученика-превоз ученика  из тачке 1.  Решења обезбеђују се са 

раздела 4, функционалне класификације 912, позиција 116,  програмска класификација 2002-0001, 

економска класификација  422- Трошкови путовања ученика-превоз ученика у складу са Одлуком о 

буџету Општине Топола за 2021. годину („Сл. гласник СО Топола“ број 14/2020). 

5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности Општинске управе Општине Топола.  
6. Решење ступа на снагу даном доношења. 
7. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Председника Општине Топола број 401-

323-1/2020-II-05 од 01.09.2020. године. 
ОПШТИНА  ТОПОЛА                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 401-8/2020-III-05                                                                                                         Игор Петровић, с.р              
Дана: 15.01.2021. године                                       

-6- 
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 („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), 
 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.11.2020. 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  и број: 119-13/2019-05-I од 17.5.2019. године  врши се 

следећа измена:  
Код чланова - уместо: 
   ,,Саша Дамњановић  одборник СО Топола“ треба да стоји: „ Радиша Урошевић, одборник СО Топола“ 
   ,,Ђорђе Митровић одборник СО Топола“ треба да стоји: ,,Зоран Матић, одборник СО Топола“, 
 Код Заменика - уместо: 
   „Милош Тодосијевић  одборник СО Топола “ треба да стоји: „Данка Стевановић одборник СО Топола“,  
   „Мирослав Сремчевић одборник СО Топола“ треба да стоји: „Велибор Новаковић одборник СО  Топола“. 

 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 
Број: 020-351/2020-05-I                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.11.2020. године                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        Миодраг Миловановић, с.р 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

1. Одлука o давању у закуп пословног простора у згради здравства Дома здравља 

,,Свети Ђорђе” Јелени Вучићевић ПР Приватне амбуланте за рехабилитацију 

,,Физиомедик“   Страна 1. 

 

2. Одлука већа о давању у закуп пословног простора у улици Кнегиње Зорке бр. 15 

Занатској фотографској радњи фото колор EXPRESS Николић Ненаду 

предузетнику из Тополе    Страна 2. 

   

3. Решење о спровођењу Пројекта ,,Развој родне перспективе у општини Топола”    Страна 3.  

   

4. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта на 

територији општине Топола    Страна 4.  

   

5. Решење о признавању права на бесплатан превоз у јавном линијском превозу у 

школској 2020/2021 години ученицима средњих школа    Страна 5. 

   

6. Предлог решења о Измени Предлога Решења о именовању комисије за вођење 

поступка и доношње решења за враћање земљишта за општину Топола    Страна 6. 

   

7. Сагласност Минстарства пољопривреде шумарства и водопривреде о Измени 

Предлога Решења о именовању комисије за вођење поступка и доношње решења 

за враћање земљишта за општину Топола    Страна 7. 
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