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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука 

УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016), 

Скупштине општине Топола, на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ОБИЛАЗНИЦЕ КОЈА СПАЈА ДРЖАВНЕ ПУТЕВЕ 

IБ РЕДА БР.25 (МЛАДЕНОВАЦ – ТОПОЛА - КРАГУЈЕВАЦ) 

И IIА РЕДА БР. 152 (ТОПОЛА - ДОЊА ШАТОРЊА – РУДНИК) 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације oбјекта саобраћајне инфраструктуре – 

обилазнице која спаја државне путеве Iб реда бр.25 (Младеновац – Топола - Крагујевац) и IIа реда бр. 152 

(Топола- Доња Шаторња – Рудник) (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 16.85.00 ha.  

Објекат саобраћајне инфраструктуре – обилазницa која спаја државне путеве Iб реда бр.25 (Младеновац – 

Топола - Крагујевац) и IIа реда бр. 152 (Топола- Доња Шаторња – Рудник), простире се у југоисточном делу насеља 

Топола у дужини од око 2800м. Граница плана је дефинисана Планом Генералне регулације насеља Топола, у даљем 

тексту План генералне регулације, („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 25/2014), графичким прилозима бр. 4.1, 4.2, и 4.3 

Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењима, а од стационаже 3+997 државног пута IIа 

реда бр. 152 до стационаже 40+499 државног пута Iб реда бр.25.  

 

Члан 3. 

План генералне регулације насеља Топола, представља непосредни плански основ и план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у предметни План детаљне регулације. Основ за израду Плана детаљне регулације 

садржан је у ПГР-у, поглавље II. - Спровођење плана генералне регулације, где је прописана обавеза даље урбанистичке 

разраде плановима детаљне регулације за: 1. oбјекта саобраћајне инфраструктуре – обилазнице.  

План детаљне регулације пролази целинама „Ј“ и „К“.   

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана детаљне регулације садржи 

Полазне основе плана и плански део (Правила уређења и Правила грађења). Графички део Плана детаљне регулације 

израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне 

регулације мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање и очување коридора укупне ширине 40,0 м (по 20,0 м обострано у односу на осу обилазнице);  

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене;  

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације. 

Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита јавног интереса; 
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- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине. 

 

Члан 5. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је годину  дана од дана доношења одлуке о изради. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Топола. 

 

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе 

општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-403/2016-05-I                                                                                                                                   

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                    

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука 

УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016), 

Скупштине општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ „Ф6“ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф6“ 

(у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 05.10.00 ha.  

Урбанистичка подцелина „Ф6“ простире се у источном делу обухвата Плана Генералне регулације насеља 

Топола, у даљем тексту План генералне регулације, („Сл. гласник СО Топола“ бр. 25/2014).  

Граница плана је дефинисана Планом Генералне регулације, графичким прилогом бр. 8, Спровођење плана 

генералне регулације.  

Члан 3. 

План генералне регулације насеља Топола, представља непосредни плански основ и план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у предметни План детаљне регулације. Основ за израду Плана детаљне регулације 

садржан је у ПГР-у, поглавље II. - Спровођење плана генералне регулације, где је прописана обавеза даље урбанистичке 

разраде плановима детаљне регулације за:  „3.Урбанистичка подцелина Ф6“ 

План детаљне регулације се налази у  целини „Ф“.   

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана детаљне регулације садржи 

Полазне основе плана и плански део (Правила уређења и Правила грађења). Графички део Плана детаљне регулације 

израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне 

регулације мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене;  

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације. 
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Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита јавног интереса; 

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине. 

 

Члан 5. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је годину  дана од дана доношења одлуке о изради. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се од стране заинтересованих правних или физичких 

лица или из буџета  општине Топола.  

 

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе 

општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-402/2016-05-I                                                                                                                                    

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                          

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука 

УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016), 

Скупштине општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ „Ф10“ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф10“ 

(у даљем тексту: План детаљне регулације). 

Члан 2. 

Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 06.60.00 ha.  

Урбанистичка подцелина „Ф10“ простире се у источном делу обухвата Плана Генералне регулације насеља 

Топола, у даљем тексту План генералне регулације, („Сл. гласник СО Топола“, бр. 25/2014).  

Граница плана је дефинисана Планом Генералне регулације, графичким прилогом бр. 8, Спровођење плана 

генералне регулације.  

Члан 3. 

План генералне регулације насеља Топола, представља непосредни плански основ и план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у предметни План детаљне регулације. Основ за израду Плана детаљне регулације 

садржан је у ПГР-у, поглавље II. - Спровођење плана генералне регулације, где је прописана обавеза даље урбанистичке 

разраде плановима детаљне регулације за:  „4.Урбанистичка подцелина Ф10“. 

План детаљне регулације се налази у  целини „Ф“.   

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана детаљне регулације садржи 

Полазне основе плана и плански део (Правила уређења и Правила грађења). Графички део Плана детаљне регулације 

израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне 

регулације мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 
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- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене;  

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације. 

 

Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита јавног интереса; 

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине. 

 

Члан 5. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је годину  дана од дана доношења одлуке о изради. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се од стране заинтересованих правних или физичких 

лица или из буџета  општине Топола.  

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе 

општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-401/2016-05-I                                                                                                                                    

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                     

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука 

УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016), 

Скупштине општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ „Ф15“ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф15“ 

(у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 07.92.00 ha.  

Урбанистичка подцелина „Ф15“ простире се у северном делу обухвата Плана Генералне регулације насеља 

Топола, у даљем тексту План генералне регулације, („Сл. гласник СО Топола“, бр. 25/2014).  

Граница плана је дефинисана Планом Генералне регулације, графичким прилогом бр. 8, Спровођење плана 

генералне регулације.  

Члан 3. 

План генералне регулације насеља Топола, представља непосредни плански основ и план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у предметни План детаљне регулације. Основ за израду Плана детаљне регулације 

садржан је у ПГР-у, поглавље II. - Спровођење плана генералне регулације, где је прописана обавеза даље урбанистичке 

разраде плановима детаљне регулације за:  „2.Урбанистичка подцелина Ф15“. 

План детаљне регулације се налази у  целини „Ф“.   

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана детаљне регулације садржи  

Полазне основе плана и плански део (Правила уређења и Правила грађења). Графички део Плана детаљне 

регулације израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Плана 

детаљне регулације мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи. 
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Члан 4. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене;  

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације. 

 

Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита јавног интереса; 

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине. 

 

Члан 5. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је годину  дана од дана доношења одлуке о изради. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се од стране заинтересованих правних или физичких 

лица или из буџета  општине Топола.  

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе 

општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-400/2016-05-I                                                                                                                                    

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука 

УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016), 

Скупштине општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ „Л“ – парк –шума Опленац 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације Урбанистичке целине „Л“  - парк – шума – 

Опленац  (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 123.91.00 ha.  

Урбанистичка подцелина „Л“ простире се у централном делу обухвата Плана Генералне регулације насеља 

Топола, у даљем тексту План генералне регулације, („Сл. гласник СО Топола“, бр. 25/2014), и представља  Просторно 

културно историјску целину „Опленац“.  

Граница плана је дефинисана Планом Генералне регулације, графичким прилогом бр. 8, Спровођење плана 

генералне регулације.  

Члан 3. 

План генералне регулације насеља Топола, представља непосредни плански основ и план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у предметни План детаљне регулације. Основ за израду Плана детаљне регулације 

садржан је у ПГР-у, поглавље II. - Спровођење плана генералне регулације, где је прописана обавеза даље урбанистичке 

разраде плановима детаљне регулације за:  „5.Урбанистичка целина Л – парк – шума- Опленац“ 

План детаљне регулације представља целину „Л“.    
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План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана детаљне регулације садржи 

Полазне основе плана и плански део (Правила уређења и Правила грађења). Графички део Плана детаљне регулације 

израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне 

регулације мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене;  

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације. 

 

Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита јавног интереса; 

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине. 

 

Члан 5. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је годину дана од дана доношења одлуке о изради. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета  општине Топола.  

 

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе 

општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-399/2016-05-I                                                                                                                                    

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука 

УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016), 

Скупштине општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ „Ј6“  

– резиденцијално становање у оквиру зоне 4  

просторно културно – историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“ – виногради и њиве 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ј6“ – 

резиденцијално становање у оквиру зоне 4 просторно културно – историјске целине „Карађорђева Топола са 

Опленцем“ – виногради и њиве  (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 09.46.00 ha.  

Урбанистичка подцелина „Ј6“ простире се у југоисточном делу обухвата Плана Генералне регулације насеља 

Топола, у даљем тексту План генералне регулације, („Сл. гласник СО Топола“, бр. 25/2014).  
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Граница плана је дефинисана Планом Генералне регулације, графичким прилогом бр. 8, Спровођење плана 

генералне регулације. 

Члан 3. 

План генералне регулације насеља Топола, представља непосредни плански основ и план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у предметни План детаљне регулације. Основ за израду Плана детаљне регулације 

садржан је у ПГР-у, поглавље II. - Спровођење плана генералне регулације, где је прописана обавеза даље урбанистичке 

разраде плановима детаљне регулације за:  „7. Урбанистичка подцелина Ј6 -резиденцијално становање у оквиру зоне 4 

просторно културно – историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“ – виногради и њиве.“  

План детаљне регулације се налази у  целини „Ј“.   

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана детаљне регулације садржи 

Полазне основе плана и плански део (Правила уређења и Правила грађења). Графички део Плана детаљне регулације 

израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне 

регулације мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене; 

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације. 

 

Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита јавног интереса; 

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине. 

 

Члан 5. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је годину дана од дана доношења одлуке о изради. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се од стране заинтересованих правних или физичких 

лица или из буџета  општине Топола.  

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе 

општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-398/2016-05-I                                                                                                                                    

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука 

УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016), 

Скупштине општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПОДЦЕЛИНА „К1“ И „К2“ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације Урбанистичких подцелина  „К1“  и „К2“.  

 (у даљем тексту: План детаљне регулације). 
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Члан 2. 

Прелиминарна граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 24.74.00 ha.  

Урбанистичке подцелине „К1“  и „К2“ простиру се у јужном делу обухвата Плана Генералне регулације 

насеља Топола, у даљем тексту План генералне регулације, („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 25/2014).  

Граница плана је дефинисана Планом Генералне регулације, графичким прилогом бр. 8, Спровођење плана 

генералне регулације.  

Члан 3. 

План генералне регулације насеља Топола, представља непосредни плански основ и план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у предметни План детаљне регулације. Основ за израду Плана детаљне регулације 

садржан је у ПГР-у, поглавље II. - Спровођење плана генералне регулације, где је прописана обавеза даље урбанистичке 

разраде плановима детаљне регулације за:  „8. Урбанистичка подцелина К1“ „9. Урбанистичка подцелина К2“ 

План детаљне регулације се налази у  целини „К“.   

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана детаљне регулације садржи 

Полазне основе плана и плански део (Правила уређења и Правила грађења). Графички део Плана детаљне регулације 

израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне 

регулације мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене;  

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације. 

 

Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита јавног интереса; 

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине. 

Члан 5. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је годину  дана од дана доношења одлуке о изради. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се од стране заинтересованих правних или физичких 

лица или из буџета  општине Топола.  

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе 

општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-397/2016-05-I                                                                                                                                    

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                    

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган 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 и 16/2016),  

Скупштина општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Програм  пословања Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2017.  

годину, број 4406/1.2 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана 30.11.2016. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-410/2016-05-I                                                                                                                              

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                   

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                      Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 32. 

Статута ЈКСП „Топола“ из Тополе (број 788/2013 и 1598/2013),  

Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ из Тополе, на седници одржаној дана 06.12.2016. године, донео је: 

 

 

Ц Е Н О В Н И К 

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

 

Члан 1. 

Утврђују се цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, где су цене: 

1. воде,  

2. канализације,  

3. сакупљања, одвожења и одлагања смећа,  

4. сакупљања, одвожења и одлагања смећа за сеоска насеља,  

5. накнаде за рад постројења за пречишћавање отпадних вода, 

6. фиксне месечне накнаде за водоводни прикључак и  

7. закуп празног гробног места  

увећане за 12 %  и заокружене на 1 динар више у односу на цене исказане у Ценовнику основних комуналних услуга 

(број 2804 од 16.09.2013. године). 

 

Бр. ВРСТА УСЛУГА 
ВРСТА 

КОРИСНИКА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА 

1. ВОДА 

1. Грађани m
3
 36,00 

2. Предузећа m
3
 109,00 

3. Установе m
3
 63,00 

2. КАНАЛИЗАЦИЈА 

1. Грађани m
3
 11,00 

2. Предузећа m
3
 32,00 

3. Установе m
3
 19,00 

3. 
САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И 

ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 

1. Грађани m
2 

5,00 

2. Предузећа m
2
 10,00 

3. Трговине m
2
 30,00 

4. Услужне делатности m
2
 20,00 

5. Установе m
2
 5,00 

4. 

НАКНАДА ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА 

1. Грађани m
3
 11,00 

2. Предузећа m
3
 45,00 

3. Установе m
3
 22,00 

5. 
ФИКСНА МЕСЕЧНА НАКНАДА 

ЗА  ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧАК 

1. Грађани ( до ¾'') Ком. 86,00 

2.Предузеће и радње   

- прикључак до 2'' Ком. 171,00 

- прикључак већи од 2'' Ком. 342,00 

6. 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТУ РОБУ И 

ДРУГЕ ПРОИЗВОДЕ ОД ВРЕДНОСТИ РОБЕ 

 

 

 

Вредност/дан 

6% од 

Вредности 

робе 

7. 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност/дан 

6% од 

Вредности 

робе 

8. 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ЗАНАТСКЕ 

ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност/дан 

6% од 

Вредности 

робе 
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9. 
ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА 

6 МЕСЕЦИ 
 6 месеци/ком 4.990,00 

10. 

ЗАКУП ПОСТАВЉЕНОГ КИОСКА 

И ПРОДАЈНИ ПРОСТОР ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ТЕЗГЕ 

 Месец/m 728,00 

11. 

ЗАКУП ПОЛОВИНЕ ПРОДАЈНОГ 

МЕСТА У ЛОКАЛУ ЗА ПРОДАЈУ 

МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА 6 

МЕСЕЦИ (1/2 тезге) 

 6 месеци/ком 2.318,00 

12. 

НАКНАДА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПРОДАЈНОГ 

МЕСТА НА УЛИЦИ, ТРОТОАРУ И ДРУГОЈ 

ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У БЛИЗИНИ ПИЈАЦЕ 

 m
2
 

По одлуци 

СО Топола 

13. 
ЗАКУП ПОПУЊЕНОГ И НЕПОПУЊЕНОГ 

ГРОБНОГ МЕСТА 
 Година дана 728,00 

14. ЗАКУП ПРАЗНОГ ГРОБНОГ МЕСТА  Година дана 1.810,00 

 

Исказане цене су без ПДВ-а. ПДВ ће бити обрачунат по стопи од 10%, осим фиксне месечне накнаде за 

водоводни прикључак и пијачних услуга (број 6-12) на које ће се додавати ПДВ у висини од 20%. 

 

Члан 2. 

 У односу на Ценовник основних комуналних услуга (број 2804 од 16.09.2013. године) извршене су следеће 

измене: 

1. Уклоњена је цена воде за припрему напитака; 

2. Уклоњене су цене за сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада за сеоска насеља. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник основних комуналних услуга (број 2804 од 

16.09.2013. године). 

Члан 4. 

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине Топола, а објавиће се у 

„Службеном гласнику СО Топола“. 

 

 ЈКСП „Топола“     

Број:  4380/1/2.1                                                                                                                                                                                  

Дана: 30.11.2016. године                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                                                                                                                         Марина Вуковић, с.р. 
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На основу члана  28. став 2. Закона о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС“, број 88/2011), 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 12/2008 и 16/2016),  

Скупштина општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на Ценовник основних комуналних услуга који је донео Надзорни одбор ЈКСП ,,Топола“ 

Топола на седници одржаној дана 30.11.2016. године под бројем 4380/1/2.1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-395/2016-05-I 

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 6. Одлуке о прерастању вашара „Опленачка берба“ у Општинску манифестацију „Опленачка 

берба“ („Службени гласник СО Топола“, број  9/2005, 22/2013 и 5/2014), члана 108. Статута општине Топола 
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(,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола 

(,,Службени гласник СО Топола“ број 12/2008 и 6/2016),  

Скупштина општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Наративни и финансијски Извештај о спроведеној  привредно туристичкој манифестацији 

Опленачка берба 2016, који је донео Савет манифестације Опленачка берба 2016  општине Топола. 

  
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-405/2016-05-I 

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 

83/2014 др.закона), члана 11а Закона о ученичком и студентском стандарду (,,Службени гласник РС“, број 18/2010 и  

55/2013), 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 и 16/2016), 

Скупштина општина Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се питање стипендирања студената чије се школовање финансира из Буџета 

Републике Србије  и који имају пријављено пребивалиште на територији општине Топола најмање годину дана пре 

подношења захтева. 

Право на стипендију из става 1. овог члана имају студенти избегла, прогнана и привремено расељена лица, који 

имају пријављено боравиште  најмање годину дана на територији општине Топола. 

 

Члан 2. 

Циљ стипендирања је пружање помоћи породицама студената за њихово школовање и даље напредовање. 

 

Члан 3. 

Средстава за финансирање студената из члана 1. овог Правилника обезбеђују се Буџетом општине Топола. 

 

Члан 4. 

Право на стипендирање остварују студенти високих школа, факултета и мастер академских студија чији је 

оснивач Република Србија, који се финансирају из Буџета Републике Србије и то: 

• Прве године факултета са просечном оценом из средње школе 4,50 и већом; 

• Друге године па до завршне године студија и студенти мастер академских студија који су постигли резултат у 

студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,00 у претходној школској години. 

 

Студенти из става 1. овог члана могу оставрити право на стипендију под условом да у току студирања нису 

обновили више од једне године студија. 

 

Члан 5. 

Право на стипендију немају: 

• Студенти Војне и Полицијске академије, Медицинског факултета Војно-медицинске академије, за које су 

средстава у потпуности обезбеђена у току трајања студија, као и запослење по стицању одговарајућег звања и 

• Студенти који су навршили 27 година живота. 

 

Члан 6. 

Стипендије из члана 1. овог Правилника додељују се на основу конкурса објављеног у средствима јавног 

информисања, на огласној табли општине Топола и на званичној интернет презентацији општине Топола. 
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За сваку школску годину Комисија за доделу стипендија општине Топола (у даљем тексту Комисија) расписује 

нови конкурс и утврђује предлог Одлуке о додели стипендија. 

Одлуку о додели стипендија доноси Председник општине на предлог Комисије. 

 

Члан 7. 

Конкурс из члана 6. овог Правилника садржи: 

• Услове за доделу стипендије , 

• Потребна документа,  

• Рок за пријављивање и достављање документације. 

 

Члан 8. 

Заинтересовани студенти у року утврђеним конкурсом, подносе следећу документацију: 

1. Пријаву која садржи личне податке студента; 

2. Потврда средње школе о просеку оцена или оверена фотокопија сведочанства из средње школе;  

3. Потврду факултета/ високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени најмање 8,00 током 

претходне школске године као и доказ да се финансирају из Буџета Републике Србије; 

4. Доказ да у току студирања нису обновили више од једне године студија; 

5. Оверену фотокопију личне карте (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана); 

6. Уверење о пребивалишту студента. 

 

Члан 9. 

Сви докази који се прилажу морају бити званичне исправе одговарајуће установе (издати у прописаној форми и 

оверени). 

Члан 10. 

Студенти који поднесу непотпуне пријаве биће писмено обавештени да исте допуне у року од седам дана од 

дана пријема обавештења. 

Уколико кандидат у остављеном року не поднесе тражену документацију, пријава се неће разматрати. 

 

Члан 11. 

Комисија даје Предлог одлуке о додели стипендија на основу мерила и критеријума утврђених овим 

Правилником. 

Комисију именује Председник општине Топола. 

Комисија има председника и 4 члана. 

Члан 12. 

Административне послове везане за спровођење овог Правилника вршиће Одељење за привреду, буџет, трезор 

и друштвене делатности Општинске управе општине Топола. 

 

Члан 13. 

Износ ститендије утврђује Преседник општине посебном Одлуком за сваку школску годину. 

Исплата стипендија се врши у десет месечних рата преко пословне банке. 

 

Члан 14. 

Студент губи статус стипендисте ако се утврди: 

• Да подаци који су наведени као основ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању,  

• Ако промени пребивалиште ван територије општине Топола. 

 

Члан 15. 

Студент који је назадовољан Одлуком  о додели стипендија може да уложи приговор Општинском већу 

општине Топола, у року од осам дана од дана објављивања Одлуке. 

 

Члан 16. 

Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о 

стипендирању који у име Општине Топола потписује Председник општине Топола. 

 

Члан 17. 

Корисник стипендије који заврши студије дужан је да се јави Општини ради запослења у предузећима и 

установама на територији општине Топола. 

Члан 18. 

Ако општина није у могућности да кориснику стипендије из члана 17. обезбеди запослење у року од 6 (шест) 

месеци од  дана његоваог јављања, корисник стипендије није дужан да врати средстава која је добио на име стипендије. 
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Члан 19. 

Корисник стипендије дужан је да се у случају запослења на територији општине Топола задржи на раду, 

односно остане у радном односу, најмање онолико времена колико је примао стипендију општине Топола. 

 

Члан 20. 

               Ако корисник стипендије по завршетку студија не прихвати да заснује радни однос на територији општине 

Топола, дужан је да врати цеокупан износ стипендије. 

               Ако корисник стипендије не остане на послу онолико  времена колико је примио стипендију, дужан је да врати  

износ стипендије сразмерно времену које није остао на послу. 

 

Члан 21. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о пружању помоћи студентима са територије 

општине Топола кроз доделу стипендија („Службени гласник СО Топола“ број 15/2011). 

 

Члан 22. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 451-162/2016-05-I 

Дана: 21.12.2016. године      

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                      Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Тoпола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 12/08 и 16/2016), 

Скупштина општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању Комисије за спровођење избора 

за Савете месних заједница 
 

I 

У састав  Комисије за спровођење избора за Савете месних заједница на подручју општине Топола именују се:  

 

1. Милоје Станковић, дипл. правник из Тополе, 

2. Сања Јевтић, дипл. правник из Раче, 

3. Мирјана Прокић, економиста из Божурње, 

4. Новица Ђоковић, професор из Шаторње, 

5. Момчило Сточић, пољопривредник из Горовича. 

 

II 

  Задатак  комисије је да пропише обрасце потребне за спровођење изборних радњи, донесе правила поступања и 

упутство о спровођењу избора за чланове савета месних заједница, одреди места за гласање, именује чланове одбора за 

спровођење гласања у месним заједницама. 

 

III 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-216/2009-05 од 

10.06.2009. године. 

 

IV 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-404/2016-05-I 

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                      Драган Јовановић, с.р. 
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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 12/2008 и 

16/2016 ),  

Скупштина општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I       Даје се сагласност на Трећу измену и допуну Финансијског плана  Културног центра „Топола“ за 2016.  

годину који је усвојио Управни одбор својом Одлуком на седници одржаној дана 14.11.2016. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 400-85/2016-05-I 

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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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 и 16/16),  

 

Скупштина општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Топола за период 01.01. - 31.12.2016. 

године који је донео Штаб за ванредне ситуације на седници одржаној дана 06.12.2016. године под бројем  

82-15/2016-05. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  82-21/2016-05-I 

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                          

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу 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 и 16/16),  

 

Скупштина општине Топола на својој IX седници одржаној дана 21.12.2016.  године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за 2017. годину 

који је донео Општински штаб на седници одржаној дана 06.12.2016. године под бројем 82-16/2016-05. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  82-22/2016-05-I 

Дана: 21.12.2016. године                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                     Драган Јовановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

1. ОДЛУКА о изради Плана детаљне регулације објекта саобраћајне инфраструктуре-

обилазнице која спаја државне путеве I б реда бр.25 (Младеновац-Топола-

Крагујевац) и II а реда бр.152 (Топола-Доња Шаторња-Рудник) Страна 1. 

   

2. ОДЛУКА о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф6“ Страна 2. 

   

3. ОДЛУКА  о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф10“ Страна 3. 

   

4. ОДЛУКА о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ф15“ Страна 4. 

   

5. ОДЛУКА о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке целине  

„Л“-парк-шума-Опленац Страна 5. 

   

6. ОДЛУКА о  изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „Ј6“ Страна 6. 

   

7. ОДЛУКА о изради Плана детаљне регулације Урбанистичке подцелине „К1“ и „К2“ Страна 7. 

   

8. РЕШЕЊЕ о давању сагалсности на Програм пословања ЈКСП ,,Топола“ Топола  

за 2017. годину Страна 8. 

   

9. ЦЕНОВНИК основних комуналних услуга Страна 9. 

   

10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник основниха комуналниха услуга Страна 10. 

   

11. РЕШЕЊЕ о усвајању Наративног и финансијског Извештаја о спроведеној 

привредно турустичкој манифестацији Опленачка берба 2016  Страна 10. 

   

12. ПРАВИЛНИК о стипендирању студената са територије општине Топола Страна 11. 

   

13. РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење избора за Савете месних заједница Страна 13. 

   

14. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трећу измену и допуну Финансијског плана 

Културног центра „Топола“ за 2016. годину Страна 14. 

   

15. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине 

Топола за период 01.01.-31.12.2016. године Страна 14. 

   

16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Топола за 2017. годину Страна 14. 
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