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Топола

26. октобар 2015. године

-1На 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 26.10.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Усваја се Извештај прихода и расхода буџета општине Топола за период 01.01. - 30.09.2015. године,
Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, број 400-108/2015-03
од 23.10.2015. године.
II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-264/2015-05-III
Дана: 26.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-2На 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, 10/2015 и 17/2015) и Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 26.10.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ

o спровођењу пројекта „Изградња канализације за отпадне воде
дела насеља Топола, северни део – СЛИВ 1“
1.

Одобрава се спровођење пројекта „Изградња канализације за отпадне воде дела насеља Топола, северни
део – СЛИВ 1“ према Главном пројекту који је израдило предузеће WIGA PROJECT GROUP, д.о.о из
Београда укупне финансијске вредности 21.794.455,63 динара без ПДВ-а.

2.

Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе као извођачу радова.

3.

Средства за изградњу канализације у износу од 3.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Општине
Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“ број: 25/2014, 5/2015, 10/2015 и 17/2015), функција
630-водоснабдевање, на позицији 88, програмска класификација 0601-0022 – пројекат 0022-Изградња
канализационе мреже – слив 1, Љубесело, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти
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(07547-511242-88-01-630)
Преостала средства до износа из тачке 1. овог решења биће планирана Одлуком о буџету Општине Топола за
2016. годину.
4.

Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да Општини Топола достави понуду за извођење радова, обезбеди
ефикасно спровођење пројекта у складу са Главним пројектом Изградња канализације за отпадне воде дела
насеља Топола, северни део – СЛИВ 1 и поднесе уредне захтеве са пратећом документацијом 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 а примењиваће се до завршетка пројекта.

Образложење
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.
Општинском одлуком о водоводу и канализацији је превиђено да радове на изградњи, одржавању, испитивању,
приступу и реконструкцији комуналних објеката изводи искључиво ЈКСП „Топола“ Топола.
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.
Средства за изградњу канализације у износу од 3.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Општине
Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“ број 25/2014, 5/2015, 10/2015 и 17/2015), функција 630водоснабдевање, на позицији 88, програмска класификација 0601-0022 – пројекат 0022- Изградња канализационе
мреже – слив 1, Љубесело, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти
(07547-511242-88-01-630)
Преостала средства до износа из тачке 1. овог решења биће планирана Одлуком о буџету Општине Топола за 2016.
годину.
На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-263/2015-05-III
Дана: 26.10.2015. 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
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, 10/2015 и 17/2015) и Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020,
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 26.10.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ

o спровођењу пројекта „Изградња водовода као продужетак
до краја објекта Дома културе и школе у Жабарима“
1.

Одобрава се спровођење пројекта „Изградња водовода као продужетак до краја објекта Дома културе и
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школе у Жабарима“ према Главном пројекту који је израдило предузеће „АРПЛАН“ Аранђеловац, укупне
финансијске вредности 2.699.612,41 динара без ПДВ-а.
2.

Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе као извођачу радова.

3.

Средства за изградњу водовода у износу од 3.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Општине
Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“ број 25/2014, 5/2015, 10/2015 и 17/2015), функција
630- водоснабдевање, на позицији 88.5, програмска класификација 0601-0027 – пројекат 0027- Изградња
водоводне линије Жабаре, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти
(07547-511241-00-01-630)
Обавезује се ЈКСП „Топола“ из Тополе да Општини Топола достави понуду за извођење радова, обезбеди
ефикасно спровођење пројекта у складу са Главним пројектом Изградња водовода као продужетак до краја
објекта Дома културе и школе у Жабарима, које је израдило предузеће „АРПЛАН“ Аранђеловац, октобра 2015.
године и поднесе уредне захтеве са пратећом документацију ради уплате средстава за реализацију пројекта.

4.

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 а примењиваће се до завршетка пројекта.

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.
Општинском одлуком о водоводу и канализацији је превиђено да радове на изградњи, одржавању, испитивању,
приступу и реконструкцији комуналних објеката изводи искључиво ЈКСП „Топола“ Топола.
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.
Средства за изградњу канализације у износу од 3.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Општине
Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, број: 25/2014, 5/2015, 10/2015 и 17/2015), функција 630водоснабдевање, на позицији 88.5, програмска класификација 0601-0027 – пројекат 0027- Изградња водоводне
линије Жабаре, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти
(07547-511241-00-01-630)
На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-262/2015-05-III
Дана: 26.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-4На 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
2015. годину („Службени гласник СО Топола“ број 25/2014, 5/2015, 10/2015 и 17/2015) у склопу разматрања предлога
пројекта „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола“ – прва фаза,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 26.10.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ

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

ОДОБРАВА СЕ спровођење пројекта „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола“ –
прва фаза, укупне финансијске вредности 400.000,00 динара.

2.

Средства за реализацију пројекта обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину
(„Службени гласник СО Топола“, број 25/2014, 5/2015, 10/2015 и 17/2015) – раздео 3. глава 1.14., функција 421
Пољопривреда, програмска класификација 0101 – 0005 – Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја
општине Топола, позиција 248, 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
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-261/2015-05-III
Дана: 26.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

Концепт пројекта
ПРОЈЕКТНИ КОНЦЕПТ
ОПШТИНА

ТОПОЛА

Назив пројекта:

„Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола“ – прва фаза

Кратак опис пројекта

Преко 70% становништва општине Топола живи у сеоком подручју и бави се
делатностима које омогућавају живот на селу: пољопривредом, старим занатима, сеоским
и ловним туризмом, прерадом пољопривредних производа и слично. Један од главних
стратешких циљева локалне заједнице је развој и економски напредак руралног подручја.
Стратегија пољопривреде и руралног развоја представља документ који је повезан са
Стратегијом одрживог развоја општине Топола и на коме се темељи развој села у
општини Топола. Стратегијом се на основу анализа стања и потреба сеоског
становништва утврђују развојни приоритети, дефинишу стратешки и оперативни циљеви
и пројекти чија реализација доприноси остваривање претходно дефинисаних циљева и
руралном развоју.
Полазећи од анализе расположивих природних потенцијала, становништва, ранијег и
тренутног нивоа пољопривредне производње неопходно је дефинисати одржив развој
укупне пољопривредне и прерађивачке индустрије општине Топола са посебним
нагласком на развој пољопривредних газдинстава и руралног подручја.
Потребно је сагледати социоекономске аспекате живота у руралним областима и
анализирати руралну економију као и факторе који утичу на проширење
непољопривредне економије у руралним областима, због чега долази до стагнације
целокупног руралног развоја.
Општина Топола
Одељење за Локални економски развој Општинске управе Општине Топола
Биће изабран у поступку прикупљања понуда
Име:
Зора Недовић, координатор ЛЕР-а
Тел:
064/86-141-83
Email:
ler@topola.com
Партнерска
Име
Улога партнера
организација

Водећи партнер
Предлагач
Имплементатор
Координатор пројекта
(особа у општини која је
задужена за пројекат)

Остале партнерске
организације
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Партнер 2

Удружења
пољопривредника са
подручја општине
Топола

Партнер 3

АРРТ доо Топола

Локација

Пројектни циљеви:

Пројектни
индикатори:

Циљне групе:

Образложење:
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Сарадња на прикупљању и
систематизацији свих релевантних
података

Дијана Милорадовић

Сарадња на прикупљању и
систематизацији свих релевантних
података

Држава: Србија
Регион: Шумадија
Град: Топола
Општи циљ:
Створени услови за одрживи рурални развој општине Топола
Специфични циљеви:
1. Унапређен квалитета живота у руралном подручју општине Топола
2. Унапређена пољопривредна производња на подручју општине Топола
3. Створени услови за останак људи на селу
- Број попуњених анкета
- Број теренских посета
- Нацрт Стратегије пољопривреде и руралног развоја
Директни корисници:
Локална самоуправа општине Топола
Рурално становништво
Индиректни корисници:
Удружења пољопривредника са подручја општине Топола
Опис проблема:
Један од главних проблема пољопривреде и руралног развоја општине Топола је
недовољна искоришћеност расположивих капацитета. По организацији и техници
пољопривредна производња се налази на средњем нивоу. Опстанак пољопривредних
газдинстава је угрожен услед миграције младих из села. Старосна газдинства не
располажу довољним капацитетима да прате нове трендове на тржишту и у производњи, а
самим тим стагнира производња и економски статус газдинстава.
Неки од проблема са којима се сусрећу пољопривредници на подручју општине Топола
су: уситњеност поседа, низак степен специјализације производа, примарна прерада и
пласман производа на домаће и инострана тржишта, неконкурентност пољопривредних
производа, застарела механизација, наводњавање поседа, заштита од елементарних
непогода, недовољно праћење нових трендова у произодњи и слично.

Опис активности:

Опис:

Временски оквир
(ММ, YY)

Ко је одговоран?

Активност 1:

Прикупљање података на терену, из
званичних докумената, стручних и
научних радова као и кроз анализе и
студије и њихова обрада и
систематизација

Новембар, 2015 –
Фебруар, 2016

Општина Топола,
Одељење за ЛЕР

Активност 2:

Израда SWOT анализе

Фебруар, 2016

Општина Топола,
Одељење за ЛЕР

Активност 3:

Утврђивање развојних приоритета

Март, 2016

Активност 4:

Израда нацрта стратегије

Март – Мај, 2016

Методологија:

Методе имплементације:
Формирање пројектног тима и радне групе.
Организација састанка са председницима месних заједница и произвођачима на терену у
свим селима општине Топола, невладиним организацијама и другим релевантним
чиниоцима.
Обилазак објеката за гајење животиња, ратарских и повртарских површина, пластеника,
воћних засада релевантних произвођача у свим селима општине Топола.
Сагледавање ситуације, прикупљање података и информација на терену, спровођење
процеса анкетирања.
Идентификовање најважнијих питања у свим областима и гранама пољопривредне и
прехрамбене производње и дефинисање визије и мисије пољопривреде и руралног развоја

Општина Топола,
Одељење за ЛЕР
Општина Топола,
Одељење за ЛЕР
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у општини Топола.
Анализа прикупљених података и информација употребом SWOT анализе кроз
партиципацију руралног становништва. На основу тога дефинисати приотитете,
стратешке, оперативне циљеве и акциони план.
Анализа расположивих званичних докумената, стручних и научних радова, као и студија
и стратегија које су током последњих година у Србији урађене од стране домаћих и
страних институција и организација, појединаца и експертских тимова.
- Обрађено најмање 150 анкета
-Прикупљени податаци за 31. Насељено место
- Израђена SWОT анализа
- Утврђени развојни приоритети
- Израђен нацрт стратегије
Очекивани утицај на циљну групу:
Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола утицаће на:
- модернизацију пољопривредне производње,
- унапређење квалитета живота руралног становништва,
- унапређење заштите животне средине у руралном подручју,
- повећање конкурентности пољопривредних производа,
- смањење емиграције људи са села.
Одрживост (укупна процена):
Кроз издвајање средстава из буџета општине Топола, јасно се види опредељеност локалне
заједнице за подршку руралном развоју и развоју пољопривреде.
Одрживост Пројекта ће се обезбедити кроз привлачење средстава домаћих и страних
донатора, као и планирањем средстава Одлуком о буџету општине Топола намењених за
реализацију пројеката из области пољопривреде и руралног развоја.
Кључна претпоставка у стратешком планирању развоја пољопривреде у општини Топола
је да у условима тржишне привреде локална самоуправа стално и одрживо унапређује
своје капацитете стварањем амбијента који погодује развоју примарне производње и
прерађивачке делатности.
Потенцијал за одрживост:
• Висок
• Средњи
• Низак

Трајање пројекта:

Време почетка: Новембар, 2015.год.
Време завршетка: Мај, 2016.год.

Укупан буџет у ДИН:
Буџет – Србија:

Извори финансирања

Укупан буџет
Претходни и сродни
пројекти:
Усклађеност са:

Укупно у месецима:
6 месеца
Цена по
јединици

Број
јединица

Месец
50000
Месец
1666,7
Месец
34000
Месец
1000
Месец
5000
100 %
...............%
...............%
...............%

3
6
6
6
6

Јединица

1. Људски ресурси
2. Трошкови локалне канцеларије
3. Екстерне услуге
4. Административни трошкови
5. Трошкови превоза
Буџет општине Топола
Финансирање дуга (извор?)
Донатор (који?)
Ко-финансирање (са ким?)

Износ (дин.)
150.000
10.000
204.000
6.000
30.000
400.000

400.000
„Пољопривредна развојна стратегија“
„Контрола плодности, калцификација и рејонизација пољопривредног земљишта“
ЕУ политика: ДА
Релевантне националне / секторске стратегије: ДА
Регионална развојна стратегија: ДА
Стратегија одрживог развоја: ДА

Аутори пројекта
Немања Костић, просторни планер, с.р.

Одељење за Локални економски развој
Координатор Зора Недовић, с.р.
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-5На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник РС», број 41/09,
53/2010, 101/2011 и 55/2014), члана 42. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007), члана
49. Статута општине Топола («Службени гласник СО Топола», број 11/2008 и 6/2013), члана 1. и члана 21. Одлуке о
општинском већу општине Топола («Службени гласник СО Топола», број 12/2008), члана 2. и члана 50. Пословника
Општинског већа општине Топола («Службени гласник СО Топола», број 14/2008), тачке IV Извештаја о остварењу
програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Топола за 2014. годину број 404-34/2015-04, на предлог Општинског Савета за безбедност саобраћаја на
путевима,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 26.10.2015. године донело је

Прву измену финансијког плана у оквиру
ПРОГРАМА

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
у 2015. години на територији Општине Топола
А/ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
ПЛАН

Ек.клас у буџету.
743300
Приходи од новчаних
казни за прекршаје

ПЛАН I

Средства буџета Општине
Топола од наплаћених новчаних
казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности
саобраћаја на путевима, а који су
учињени на територији Општине
Топола у периоду од 01.01.2014.
до 31.12.2014. године

..........

6.000.000,00

6.000.000,00

Неутрошена средства из
предходне године

..........

4.737.804,60

4.737.804,60

..........

10.737.804,60

10.737.804,60

УКУПНО ПРИХОДИ:
Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

ПЛАН
Поправљање саобраћајне
инфраструктуре

1.
Раздео 3. – буџет
Функција 620 –
ЈП «Дирекција» Топола
Раздео 3. – буџет
Функција 620 –
ЈП «Дирекција» Топола

2.

2.1.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

ПЛАН I

3.113.455,00

3.113.455,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Поправљање саобраћајне
инфраструктуре у износу од 50%
од више остварених текућих
прихода у 2014. години

113.455,00

113.455,00

Унапређење саобраћајног
васпитања и образовања на
територији општине Топола

300.000,00

300.000,00

Набавка едукативног материјала за
децу у предшколским установама и
основним школама

200.000,00

200.000,00

Поправљање саобраћајне
инфраструктуре у износу од 50%
од планираних текућих прихода
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Израда публикација, флајера
(припремање, штампање,
оглашавање), учешће и спровођење
кампања из безбедности саобраћаја

100.000,00

100.000,00

Превентивне активности из
области безбедности саобраћаја у
Општини Топола

7.120.000,00

7.200.000,00

3.1.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Увођење система услуге видео
надзора у улицама централног дела
Варош Тополе

6.000.000,00

6.000.000,00

3.2.

Раздео 3. – буџет
Функција 620 –
ЈП «Дирекција» Топола

Саобраћајно-техничко уређење
„зоне школе“

770.000,00

770.000,00

3.3.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Набавка дечјих ауто седишта

200.000,00

280.000,00

3.4.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Израда елабората за систем видео
надзора на главним раскрсницама
сеоских подручја

150.000,00

150.000,00

Рад Општинског савета за
безбедност саобраћаја

104.349,60

24.349,60

Трошкови припреме материјала за
седнице Општинског савета за
безбедност саобраћаја

5.000,00

0,00

Репрезентација и други трошкови
организовања седница Општинског
савета за безбедност саобраћаја

5.000,00

0,00

4.3.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Трошкови набавке основних
средстава за рад Савета (рачунар,
штампач,....)

50.000,00

0,00

4.4.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Трошкови усавршавања чланова
савета (семинари, радионице и сл.)

44.349,60

24.349,60

5.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Техничко опремање јединица
саобраћајне полиције

100.000,00

100.000,00

10.737.804,60

10.737.804,60

2.2.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Година XIX

3.

4.

4.1.

4.2.

Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти
Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

УКУПНО РАСХОДИ:

..............................................................

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 400-111/2015-05-III
Дана: 26.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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САДРЖАЈ
1.

2.

3.

4.

5.

РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја прихода и расхода буџета општине Топола
за период 01.01. - 30.09.2015. године

Страна 1.

РЕШЕЊЕ o спровођењу пројекта „Изградња канализације за отпадне воде
дела насеља Топола, северни део – СЛИВ 1“

Страна 1.

РЕШЕЊЕ o спровођењу пројекта „Изградња водовода као продужетак
до краја објекта Дома културе и школе у Жабарима“

Страна 2.

РЕШЕЊЕ о спровођењу пројекта „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја
општине Топола“ – прва фаза
и Концепт пројекта „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине
Топола“ – прва фаза

Страна 3.

Прва измена финансијког плана у оквиру Програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2015. години на
територији Општине Топола

Страна 7.
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9.
Тел: 034/811-017, Факс: 034/811-771
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

