SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XIX

Број 12

Топола

31. јул 2015. године

-1На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања општине Топола („Службени гласник СО
Топола“, број 10/2005), члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и
члана 98. Пословника СО Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008),
Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 30.07.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Комисије за награде и признања Скупштине општине Топола
I Разрешава се Марија Вукадиновић из Белосаваца, дужности члана Комисије за награде и признања
Скупштине општине Топола из реда одборника.
II Именује се Марија Вићентијевић из Јунковца, за члана Комисије за награде и признања Скупштине
општине Топола из реда одборника.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-206/2015-05-I
Дана: 30.07.2015. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живота Јовановић, с.р.

-2На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО
Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО
Топола“, бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 27.07.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај прихода и расхода буџета општине Топола за период 01.01.- 30.06.2015. године,
Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, број 400-64/2015-03
од 24.07.2015. године.
II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 400-66/2015-05-III
Дана: 27.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-3На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 7. став 1.
тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), члана 4.
став 1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу
и канализацији („Службени гласник СО Топола“, број 14/2012), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник
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СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени гласник
СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“,
број 14/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број:
25/2014, 5/2015 и 10/2015), Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
(„Службени гласник СО Топола“, број 05/2015) и Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020, у склопу
разматрања предлога Пројекта „Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи и обезбеђивање
услова за несметано функционисање“,
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 27.07.2015. године донeло је
РЕШЕЊЕ
o спровођењу пројекта
„Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи и обезбеђивање услова
за несметано функционисање“
1.

Одобрава се спровођење пројекта „Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи
и обезбеђивање услова за несметано функционисање“ према пројектном концепту, укупне финансијске
вредности 4.950.000,00 динара.
2. Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе.
3. Средства за спровођење пројекта „Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи
и обезбеђивање услова за несметано функционисање“ обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за
2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015), у оквиру главе 1.3 – Фонд за
заштиту животне средине – функција 560, програмска класификација 0401-0003 – Унапређење рада постројења
за пречишћавање отпадних вода у Тополи, економска класификација 424 – Специјализоване улуге –
Финансирање програма из области заштите животне средине а у складу са Програмом коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2015. године. („Службени гласник СО Топола“, број 5/2015)
(07547-424911-00-01-560)
4. Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да обезбеди ефикасно спровођење Пројекта „Унапређење рада постојења
за пречишћавање отпадних вода у Тополи и обезбеђивање услова за несметано функционисање“ у складу са
пројектним конецептом и поднесе уредне захтеве за трансфер средстава са пратећом документацијом, ради
уплате средстава за реализацију пројекта.
5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, Одељење
ЛЕР Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола.
6. Решење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Програмом фонда за заштиту животне средине за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, 5/2015)
утврђени су приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2015. године планирају из области
заштите и унапређења животне средине.
Средствима Фонда планирана је реализација пројекта „Унапређење рада постојења за пречишћавање отпадних
вода у Тополи и обезбеђивање услова за несметано функционисање“.
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Тополи изграђено је пре 15 година. Ово постројење прерађује
све отпадне воде које су на подручју општине Топола укључене у канализациони систем. Прерађена вода из
постројења излива се у реку Каменицу. Опрему на постројењу неопходно је обнављати и рад пречистача
осавремењавати како би се добио што већи степен чистоће воде која из постројења истиче у реку.
Закон о јавним набавкама прописује да се одредбе тог закона не примењују на набавке од лица или
организација које се у смислу тог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке. Како се, у смислу тог закона, ЈКСП сматра наручиоцем, поступак јавне
набавке у овом случају се неће спроводити.
Општинском одлуком о водоводу и канализацији је предвиђено да радове на изградњи, одржавању,
испитивању, приступу и реконструкцији комуналних објеката изводи искључиво ЈКСП „Топола“ Топола.
Средства за спровођење пројекта „Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи
и обезбеђивање услова за несметано функционисање“ обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2015.
годину („Службени гласник СО Топола“, број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015), у оквиру главе 1.3 – Фонд за заштиту
животне средине – функција 560, програмска класификација 0401-0003 – Унапређење рада постројења за
пречишћавања отпадних вода у Тополи, економска класификација 424 – Специјализоване улуге – Финансирање
програма из области заштите животне средине а у складу са Програмом коришћења средстава Фонда за
заштиту животне средине за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број 5/2015).
На основу свега изнетог донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-203/2015-05-III
Дана: 27.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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-5На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 7. став 1.
тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), члана 4. став
1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и
канализацији („Службени гласник СО Топола“, број 14/2012), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник
СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени гласник
СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“,
број 14/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“ број:
25/2014, 5/2015 и 10/2015) и Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020,
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 27.07.2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
о спровођењу Пројекта црпне станице канализације за отпадне воде дела насеља Топола „Јасенички слив“ – Слив 4
1.

2.
3.

Одобрава се спровођење пројекта црпне станице канализације за отпадне воде дела насеља Топола
„Јасенички слив“ – Слив 4 према Главном пројекту који је израдило предузеће WIGA PROJECT GROUP
Београд укупне финансијске вредности 4.834.274,89 динара без ПДВ-а.
Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе као инвеститору.
Средства за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за
2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015), функција 630 –
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водоснабдевање, на позицији 88.3, програмска класификација 0601- 0025 – пројекат 0025 - Изградња црпне
станице за канализацију Божурња, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти
(07547-511000-88-01-630)
4. Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да спроведе све законске процедуре везане за реализацију Пројекта и
Општини Топола – Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности поднесе уредне захтеве за
трансфер средстава са пратећом документацијом ради уплате средстава за реализацију пројекта.
5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, Одељење
ЛЕР Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола.
6. Решење ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020 планиран је развој комуналне инфраструктуре кроз
изградњу нове канализационе мреже на подручју Општине Топола.
Законом о комуналним делатностима прописано је да јединице локалне самоуправе обезбеђују организационе,
материјалне и друге услове изградње, одржавања и функционисања комуналних објеката.
Закон о јавним набавкама прописује да се одредбе тог закона не примењују на набавке од лица или
организација које се у смислу тог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке. Како се, у смислу тог закона, ЈКСП „Топола“ сматра наручиоцем,
поступак јавне набавке у овом случају се неће спроводити.
Општинском одлуком о водоводу и канализацији је предвиђено да радове на изградњи, одржавању,
испитивању, приступу и реконструкцији комуналних објеката изводи искључиво ЈКСП „Топола“ Топола.
Средства за реализацију Главног пројекта црпне станице канализације за отпадне воде дела насеља.
Топола „Јасенички слив“ – Слив 4 обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину („Службени
гласник СО Топола“, број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015), функција 630-водоснабдевање, на позицији 88.3, програмска
класификација 0601-0025 пројекат 0025 – Изградња црпне станице за канализацију Божурња, економска
класификација 511 – зграде и грађевински објекти.
На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-205/2015-05-III
Дана: 27.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-6На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 59. Статута
општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу
(„Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и Одлуке о буџету Општине Топола за 2015. годину
(„Службени гласник СО Топола“ број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
(„Службени гласник СО Топола“ број 14/2008), у склопу разматрања предлога пројекта „Формирање портфолиа јавне
имовине Општине Топола“ – прва фаза,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 27.07.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о спровођењу Пројекта „Формирање портфолиа јавне имовине Општине Топола“ – прва фаза
1. ОДОБРАВА СЕ спровођење пројекта „Формирање портфолиа јавне имовине Општине Топола“ – прва фаза,
укупне финансијске вредности 400.000,00 динара.
2. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су у разделу 3, глава 1.1, функција 130 - програмска класификација
1501-0007 – Израда портфолиа имовине у јавној својини за подручје Општине Топола, позиција 54.1, економска
класификација 424– специјализоване услуге Одлуке о буџету Општине Топола за 2015. годину („Службени гласник СО
Топола“, број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015).
(07547-424911-00-01-130)
3. У циљу реализације пројекта спровешће се поступак прикупљања понуда за имплементацију пројекта.
4. Овлашћује се Председник Општине да донесе сва акта везана за спровођење пројекта.
5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, Одељење ЛЕР
Општинске управе Општине Топола и Одељење за комуналне, грађевинско - урбанистичке, имовинско – правне и
послове евиденције и управљања имовином.
6. Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-202/2015-05-III
Дана: 27.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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-8На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 7. став 1.
тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), члана 4. став
1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и
канализацији („Службени гласник СО Топола“ број 14/2012), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник
СО Топола“ број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени гласник
СО Топола“ број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“ број
14/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“ број:
25/2014, 05/2015 и 10/2015) и Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 27.07.2015. године донeло је
РЕШЕЊЕ
o спровођењу пројекта „Изградњa водоводне линије у Липовцу“
1.
2.
3.

Одобрава се спровођење пројекта „Изградња водоводне линије у Липовцу“ према Главном пројекту који је
израдило предузеће ГЕСТ д.о.о Аранђеловац укупне финансијске вредности 799.640,68 динара без ПДВ-а.
Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе као извођачу радова.
Средства за изградњу водоводне линије обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину
(„Службени гласник СО Топола“ број 25/2014, 5/2015 и 10/2015), функција 630- водоснабдевање, на позицији
88.2, програмска класификација 0601-0024 – пројекат 0024- Изградња водоводне линије у Липовцу, економска
класификација 511 – зграде и грађевински објекти.
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(07547-511000-88-01-630)
Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да Општини Топола достави понуду за извођење радова, обезбеди
ефикасно спровођење пројекта у складу са Главним пројектом изградње водоводне линије у Липовцу и поднесе
сву пратећу документацију ради уплате средстава за реализацију пројекта.
5. Овлашћује се Председник општине да са ЈКСП „Топола“ из Тополе закључи уговор о реализацији Пројекта из
тачке 1. oвог решења и донесе сва накнадна акта неопходна за спровођење пројекта.
6. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, Одељење
ЛЕР Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола.
7. Решење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020 планиран је развој комуналне инфраструктуре на
подручју Општине Топола.
Законом о комуналним делатностима прописано је да јединице локалне самоуправе обезбеђују организационе,
материјалне и друге услове изградње, одржавања и функционисања комуналних објеката.
Закон о јавним набавкама прописује да се одредбе тог закона не примењују на набавке од лица или
организација које се у смислу тог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке. Како се, у смислу тог закона, ЈКСП сматра наручиоцем, поступак јавне
набавке у овом случају се неће спроводити.
Општинском одлуком о водоводу и канализацији је предвиђено да радове на изградњи, одржавању,
испитивању, приступу и реконструкцији комуналних објеката изводи искључиво ЈКСП „Топола“ Топола.
Средства за изградњу водоводне линије обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину
(„Службени гласник СО Топола“, број: 25/2014, 5/2015 и 10/2015), функција 630-водоснабдевање, на позицији 88.2,
програмска класификација 0601-0024 – пројекат 0024- Изградња водоводне линије у Липовцу, економска
класификација 511 – зграде и грађевински објекти.
На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.

4.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-204/2015-05-III
Дана: 27.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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