SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 15

Топола

19. август 2016. године

-1На основу члана 49. Статута општине Топола („Сл. гласник општине Топола“, број 11/08 и 6/2013), члана 3.
Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 8.
Пословника Општинског већа општине Топола(„Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у склопу разматрања
Предлога Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у јулу месецу,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 18.08.2016. години донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА у 2016-ој години

за захтеве поднете у јулу месецу
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у јулу месецу,
као у тексту подносиоца Комисије за спровођење поступка оглашавања и прикупљања захтева заинтересованих
родитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години, број 560-104/2016-04 од
04.08.2016. године.
Члан 2.
Ауто седиште из тачке 1. ове Одлуке се додељује се подносиоцу захтева – родитељу са подручја Општине
Топола у месецу јулу:

Р.бр.
1.

Име и презиме
подносиоца захтева
Марко Јеленић

Место
Д. Трнава

Име и презиме детета
Вук Јеленић

Датум рођења
07.06.2016.

Члан 2.
Критеријуми за доделу дечијих ауто седишта заинтересованим родитељима из Табеле из члана 1. утврђени су
на основу испуњеноси услова из Јавног позива за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља,
хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години број 560-4/201604 од 12.02.2016. године на основу административне провере приложене документације.
Члан 3.
Набавка дечијих ауто седишта је извршена од укупно опредељених буџетских средстава планираних Одлуком
о буџету општине Топола за 2016. годину („Сл. гласник СО Топола“, број 23/2015 и 12/2016) на позицији 105,
програмска класификација 0701-0002, економска класификација 424 – Остале специјализоване услуге, функција 360 –
Јавни ред и безбедност и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2016. години на територији општине Топола.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на званичном сајту општине Топола
www.topola.com, огласној табли Општинске управе општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола“.
Члан 5.
Приговор на Одлуку о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у јулу месецу
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подноси се Општинском већу општине Топола у року од 8 дана од дана истицања. Коначну Одлуку о избору корисника
доноси Општинско веће општине Топола.
Члан 6.
Након доношења коначне Одлуке о избору корисника Председник општине доноће појединачна решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-219/2016-05-III
Дана: 18.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-2На основу члана 64. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) члана 46.. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 59. Статута општине Топола (,,Службени
гласник СО Топола“ бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени
гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени
гласник СО Топола“, бр. 14/2008), у склопу разматрања Информације о степену усклађености планираних и
реализованих активности јавних предузећа за период 01.01. до 30.06.2016. године,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 18.08.2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за
период 01.01. до 30.06.2016. године, као у тексту подносиоца Инофмације Одељења за привреду, буџет, трезор и
друштвене делатности Општинске управе општине Топола.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-256 /2016-05-III
Дана: 18.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-3На 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
општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/2008 и 6/2013 и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за
2016. годину („Службени гласник СО Топола“ број 23/2015 и 12/2016) у склопу разматрања предлога пројекта „Израда
стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола“ – друга фаза,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 18.08.2016. године донело је

РЕШЕЊЕ

о спровођењу пројекта
„Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола“ – друга фаза
1.

ОДОБРАВА СЕ спровођење пројекта „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола“ –
друга фаза, укупне финансијске вредности 500.000,00 динара.
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2.

Средства за реализацију пројекта обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. годину
(„Службени гласник СО Топола“ број 23/2015 и 12/2016) - раздео 3. глава 3.17., функција 421 Пољопривреда,
програмска класификација 0101 – 0005 – Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола
– друга фаза, позиција 247, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама.

3.

У циљу одабира имплементатора Пројекта спровешће се поступак прикупљања понуда.

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 и Одељење
ЛЕР Општинске управе Општине Топола.

6.

Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНE ТОПОЛА
Број: 020-223/2016-05-III
Дана: 18.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-4На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.
Закон), 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 2016. годину („Службени гласник
СО Топола“, број: 23/2015 и 12/2016), Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за
2016.годину („Службени гласник СО Топола“, број 3/2016 и 12/2016), Стратегијом одрживог развоја Општине Топола
2010-2020, и у складу са Решењем о коришћењу средстава по Програму фонда за заштиту животне средине бр 40460/2016-05-III од 21.03.2016. год. у склопу разматрања предлога Пројекта „Уређење зелене површине у улици Булевар
краља Александра I у Тополи “
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 18.08.2016. године донело је

РЕШЕЊЕ

о измени Решења број: 404-60/2016-05-III од 21.03.2016. године
o спровођењу пројекта
„Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у Тополи“
1. У Решењу o спровођење пројекта „Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у
Тополи“ број 404-60/2016-05-III од 21.03.2016. године у тачки 1. уместо износа: ,,300.000,00“ треба да стоји износ:
,,765.000,00“.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
У складу са изменом и допуном Програма Фонда за заштиту животне средине за 2016. годину (,,Сл. гласник
СО Топола“ бр. 3/2016 и 12/2016) обезбеђена су средства у износу од 765.000,00 динара за спровођење пројекта
„Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у Тополи“ у оквиру главе 3.5 – Фонд за заштиту
животне средине – функција 560, програмска класификација 0401-0001 – „Уређење зелене површине у улици Булевар
краља Александра I у Тополи“, економска класификација 424 – Специјализоване улуге – Финансирање програма из
области заштите животне средине.
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На основу свега изнетог донето је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 404-143/2016-05-III
Дана: 18.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-5На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), 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), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 14/2008), у склопу разматрања Извештаја о реализацији пројекта
„Рециклажа комуналног отпада у општини Топола“,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 18.08.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о реализацији пројекта ,,Рециклажа комуналног отпада у општини Топола“ број 352139/2016-05-III од 15.08.2016. године, као у тексту подносиоца Извештаја – Одељења за локални економски развој
Општинске управе општине Топола.
2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-34/2016-05-III
Дана: 18.08.2016. 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
општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 18.08.2016. године донело је

ЗАКЉУЧАК
I Да у име општине Топола имовинско - правне односе у погледу извршених заузећа, а у вези са извођењем
радова на реконструкцији државног пута II А реда бр. 152 – деоница Топола1 - Бућин гроб (Рудник) решава „Јавно
предузећу – Дирекцијe за изградњу општине Топола” ЈП Топола.
II Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-232/2016-05-III
Дана: 18.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9.
Тел: 034/6811-017, Факс: 034/6811-771
Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике
За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић
Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за
информисање Републике Србијe, под бројем 2376.
Текући рачун: 840-135640-26
Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола
Штампа: Општинска управа општине Топола

