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-1- 
На основу члана 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС”, број 54/20019, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 105/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.Закон и 47/2018) и члана  15.став1. 

тачка1. и члана 40. став 1. тачка 2. Стаута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 2/2019) 

Скупштина општине Топола  је на седници дана 17.12.2019. године, донела                                                                          

                

ОДЛУКУ 

О 

ДРУГОЈ  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА  2019. ГОДИНУ 
I  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Топола за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 
 
 

Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 725.508.565,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 684.258.565,00 

- буџетска средства 573.506.775,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 105.101.297,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 41.250.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 541.810.882,00 

- текући буџетски расходи 466.914.994,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 70.533.038,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 221.836.376,00 

- текући буџетски издаци 156.711.349,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 31.062.845,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ           -38.138.693,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -38.138.693,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 25.376.438,00 

Неутрошена средства из претходних година 20.762.255,00 

Издаци за отплату главнице дуга 8.000.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 38.138.693,00 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
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  Опис Економ. Износ 

   класиф.  

  1 2 3 

         УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ  725.508.565,00 

         ИМОВИНЕ    

1. Порески приходи  71 355.430.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 210.860.000,00 

1.2 Самодопринос  711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 99.050.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714 25.770.000,00 

1.5 Други порески приходи 716 15.950.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 63.629.613,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 1.200.000,00 

4. Донације  731+732 37.655.494,00 

5. Трансфери  733 224.922.578,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 41.250.000,00 

         УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И  763.647.258,00 

         ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)   

1. Текући расходи  4 541.810.882,00 

1.1 Расходи за запослене 41 141.720.224,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 241.996.530,00 

1.3 Отплата камата  44 800.000,00 

1.4 Субвенције  45 26.100.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 35.166.491,00 
1.6 Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+4 18.294.027,00 

   64+465  

1.6 Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+4 24.028.743,00 

   64+465  

1.7 Трансфери  463 53.704.867,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 221.836.376,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  25.376.438,00 
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2. Задуживање  91 25.376.438,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 25.376.438,00 

2.1 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  8.000.000,00 

3. Отплата дуга  61 8.000.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 8.000.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 3 0,00 

финансирања 13)    

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 3 0,00 

(класа 3, извор финансирања 14)   



 
 

Члан 2. 

Буџет општине Топола за 2019. годину састоји се од прихода и примања у износу од 725.508.565 динара и 

расхода и издатака у износу од 763.647.258 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита 

у износу од 38.138.693 динара и отплате дуга у износу од 8.000.000 динара , обезбедиће се из 

нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 20.762.255 динара и примања од 

задуживања у износу од 25.376.438 динара. 

Члан 3.  

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.000.000 динара 

 и користиће се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе које се у току године 

покаже да апропријације нису биле довољне. 
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 50.000 динара и користиће се 
у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Члан 4.  
Укупна средства буџета у износу од 771.647.258 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по 
програмској структури датој у табели: 

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019  
 Назив програма Износ 
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1.763.322,00 
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 63.651.351,00 
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 34.367.488,00 
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 16.815.379,00 
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 23.170.020,00 
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 18.461.500,00 

7 
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 77.945.845,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 72.412.960,00 
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 114.859.977,00 
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 10.348.000,00 
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 58.430.480,00 
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 53.849.027,00 
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 24.778.229,00 
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 17.056.856,00 
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 157.499.262,00 
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 15.437.562,00 
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 10.800.000,00 
Укупно за БК 771.647.258,00 

 
Члан 5.  

Општина Топола  планира у 2019. години средства из развојне помоћи Европске уније:  

  За спровођење пројекта, у складу са Уговором о гранту, у оквиру Регионалног стамбеног програма 

за решавање стамбених потреба избеглица у  износу од  90.000 еура односно 10.710.000 динара без учешћа 

општине Топола; 

  За  спровођење пројекта „Унапређење  услуга у заједници за стара лица у Општину Топола” који се 

финансира средствима ЕУ из Програма ИПА- 2013 укупне  финансијске вредности 191.941,54 еура, и  

 За  спровођење пројекта „Ефикасно управљање локалном јавном имовином” који се финансира 

средствима ЕУ укупне финансијске вредности 206.211 еура. Носилац овог пројекта је Општина Топола а 

партнери су општина Лапово  и Рековац. 

 

Пројекат и корисник 

средстава  

Укупна вредност у 

еврима за цео период  

Средства ЕУ у 2019. 

години  

  Средства за 

суфинансирање 

у 2019. години у 

РСД  Средства 

ЕУ  

Средства за 

суфинансирање  

У 

еврима  

У  РСД  

Помоћ избеглицама 

кроз набавку 

грађевинског материјала  

   

  90.000  

   

/  

  

90.000  

   

10.710.000  

  

/  

Унапређење  услуга у 

заједници за стара лица 

у Општини Топола  

   172.594    19.348   57.941    6.981.186    595.520 

Ефиксно управљање 

локалном јавном 

имовином 

 

174.975 

 

20.442 

 

120.924 

 

14.390.003 

 

1.621.752 
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Члан 6. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020 и 2021. годину исказују се у следећем прегледу: 

Ек. 

Клас. 

Ред. 

број 

 

Опис 

Износ у динарима      

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ИЗДАЦИ    

511 1. Реконструкција и прикључак централног грејања на 

гасовод ОУ Топола 

100.000 / / 

 2. Израда пројектно-техничке документације за путеве, 

улице, мостове и саобраћајну сигнализацију 

 

1.600.000 

  

 3. Доградња фискултурне сале у ОШ,,Карађорђе'' у Тополи 24.993.912 / / 

  

4. 

Изградња фискултурне сале у ОШ ,,Живко Томић'' 

Д.Шаторња   

37.754.844 

 

/ / 

  

5. 

Реконструкција,рационализација и одрж.јавне расвете –

Јавно приватно партнерство 

10.800.000 11.000.000 11.000.000 

 6. Доградња зграде ПУ ,,Софија Ристић'' Топола 2.462.000 / / 

 7. Реконструкција и прикључак централног грејања на 

гасовод  у ПУ ,,Софија Ристић'' Топола 

5.500.000 / / 

 8. Израда пројектно техничке документације за енергетску 

санацију зграде забавишта  у ПУ,,Софија Ристић'' Топола 

445.000 / / 

 9. Израда пројектно техничке документације за  санацију 

кухиње  у ПУ,,Софија Ристић'' Топола 

310.000 / / 

  

10. 

Израда пројектно-техничке документације за 

реконструкцију система грејања у згради Библиотеке 

,,Радоје Домановић'' Топола 

100.000 / / 

  

11 

Изградња прилаза за инвалиде у згради  Културног  

центра Топола 

100.000 / / 

  

12. 

Уградња нове  уличне расвете  на територији општине 

Топола 

2.350.000 / / 

  

13. 

Изградња канализације на локацији Митровчић-Ваганац 4.100.000 9.021.458 / 

  

14. 

Изградња фекалне канализације  насеља ,,Торови-Јокић 

крај'' у Тополи   

6.715.000 / / 

  

15. 

Изградња кишне канализације  у насељу Деспотовица 1.886.500 7.283.303 / 

  

16. 

Изградања водоводне линије у селу Жабари-потес Царева 

главица 

6.000.000 5.960.000 / 

  

17. 

Изградања водоводне линије у улици војводе Путника у 

Тополи 

    1.210.000    1.515.000 / 

  

18. 

Изградања   канализације у делу насеља ,,Камењак''-

Топола 

1.210.000 3.500.867  

/ 

 19. Санација резервоара Р3 у Тополи 5.700.000 / / 

  

20. 

Израда пројектно-техничке документације за извођење 

радова за дом ученика Средње школе ,,Краљ Петар  I '' у 

Тополи 

92.000 / / 

 21. 

 

Адаптација зграде Дома здравља ,,Свети Ђорђе'' Топола 50.000.000 / / 

 22. Инвестиционо одржавање зграде Месних  заједица 1.840.000 / / 

  

 

23. 

Израда пројектно-техничке документације (идејни 

пројекат,пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за 

извођење),  у оквиру пројекта ,,Унапређивање економског 

развоја подршком гајења воћау у општини Топола'' 

 

 

5.914.280 

 

 

/ 

 

 

/ 

  

24. 

Суфинансирање за израду пројектно-техничке 

документације за зграду дома биоскопа и месних 

заједница 

1.200.000 / / 
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25. 

Изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра –

Друга фаза 

3.636.000 / / 

  

26. 

Изградња приступних саобраћајница са паркинг и 

пешачким површинама око Дома здравља ,,Свети Ђорђе'' 

у Тополи 

23.137.581   

 27. Санација О.Ш. ,,Милан Благојевић'' у Наталинцима 4.562.354   

 28. Израда урбанистичког пројекта  уређења блока око 

Визиторског центра  у општини Топола 

600.000   

 29. Израда пројектно-техничке документације за израду 

трибина на објекту СОФК,,Карађорђе’’ Топола 

600.000   

 30. Израда пројектно-техничке документације за анализу  

постојећег стања водоводне инфраструктуре -студија 

450.000   

  УКУПНО: 205.369.471 38.280.628 11.000.000 

  

 
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

512  

 

Машине и опрема    

 1. 

 

Административна опрема 6.042.124 / / 

  УКУПНО :  

6.042.124 

 

/ 

 

/   В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    

451  Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима 

и организацијама 

   

 1. ЈКСП,,Топола,, за отплату инвестиционих кредита за 

опрему  

     8.850.000 / / 

  УКУПНО : 8.850.000 / / 

  Г.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

   

463  Капитални трансфери другим нивоима власти    

  

1. 

Израда пројекта за гасну инсталацију   у ОШ,,Карађорђе'' 

у Тополи. 

488.000 / / 

 

 

2. Уградња видео надзора  у ОШ ,,Милан Благојевић'' 

Наталинци 

150.000 / / 

 3. Реконструкција ограде  у ОШ ,,Милан Благојевић'' 

Наталинци-издвојено одељење у Клоки  

100.000   

 4. Извођење електроинсталација  и санација 

 водоснабдевања   у О.Ш. ,,Милутин Јеленић'' Горња 

Трнава-издвојено одељење у Д.Трнави 

240.000 / / 

 5. Санација подова у О.Ш. ,,Милутин Јеленић'' Горња 

Трнава 

180.000   

  

6. 

Изградња централног грејања и  пројектно техничке 

документације у О.Ш.,,Сестре Радовић''  Белосавци, 

издвојено одељење у Маскару 

532.000  

/ 
/ 

 7. Израда пројектно техничке документације за фискултурну 

салу у О.Ш. ,,Сестер Радовић'' у Белосавцима 

296.000   

  

8. 

Израда пројектно техничке документације за енергетску 

ефикасност за зграду О.Ш. ,,Живко Томић'' у Доњој 

Шаторњи 

 

596.000 

 

/ 
 

/ 

 9. Израда пројекта за извођење радова за игралиште на 

отвореном у О.Ш.,,Живко Томић'' У Доњој Шаторњи 

 

30.000 
  

 10. Израда геодетског елабората за потребе корекције 

катастарских парцела и за израду противпожарног пута 

 

175.000 
  

  УКУПНО : 2.787.000 / / 
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IV  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019.  и пројекцијама за 2020. и 2021. 

годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу члана 36а Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2014, 108/2014, 

142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС” број 68/2015 и 81/2016-

одлука УС), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених  на неодређено 

и одређено време, и то: 

 - ....................82 ........................... запослених у локалној администрцији на неодређено време; 

 - ......................8............................ запослених у локалној администрацији на одређено време, 

 -.....................45............................ запослених у предшколским установама на неодређено време; 

 -.......................5............................ запослених у предшколским установама на одређено време; 

 -.......................9............................ запослених у установама  културе на неодређено време; 

 -.......................1...............запослених у установама  културе на одређено време; 

 -.......................7................запослених  код осталих индиректних корисника буџета на неодређено време; 

 -.......................1.............. запослених  код осталих индиректних корисника буџета на одређено време. 

У овој одлуци  о буџету средства за плате се обезбеђују за број  запослених  из става 1. овог члана а планирана 

су  у складу са упуством Министарства финансија. 

Члан 10. 

За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине. 

Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање 

који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

Члан 12. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске 

управе и руководилац одељења за буџет, финанисије, привреду и друштвене делатности Општинске управе.  

Члан 13. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника општине (Општинско веће),а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник општине (Општинско 

веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

Члан 14. 

Одлуку – Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

председник Општине или Општинско веће. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе 

надлежног за финансије  до 50.000,00 динара доноси председник Општине, а преко тог износа Општинско 

веће.  Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,00 динара, Одлуку – Решење може донети 

председник Општине, а исту верификовати на општинском већу. 
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Члан 15. 

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

Овлашћује се председник општине  да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему,може поднети 

захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико 

је резултат реализације јавних инвестиција.    

Члан 16. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника тог буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора. 

Члан 17. 

Обавезе  које прeузимају директни и иниректни корисници буџетских  средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена. 

Изузетно корисници из става  1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети 

обавезе по уговору који се односи  на капиталне издатке и захтева  плаћање у више година,на основу предлога 

органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у 

плану  капиталних издатака из члана 6. ове одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање по 

уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

Корисник буџетских средстава ,који одређени расход извршава из средстава буџета и из другух прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а не извршене у току 

2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза  и извршавају се на терет одобрених 

апропријација овом Oдлуком. 

Члан 18. 

Преузете обавезе  и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе 

са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.  

Члан 19. 

Корисници буџетских средстава  преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.став 3. Закона о 

буџетском систему. 

Члан 20. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Јавна набавка мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 

услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара. 

Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и 

то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 

несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава дужни су да преузете обавезе измире у року утврђеном законом који 

регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Приоритет у изврашавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове,трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава су дужни  да поштују приоритете у извршавањеу расхода и издатака из става 

1. и 2. овог члана и да доставе месечне извештаје надлежном органу општинске управе о доспелим, а 

неизмиреним обавезама и да на основу истих утврде приоритете за плаћање. 

Члан 23. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог 

захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници  су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 
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Члан 24. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу са 

чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник 

општине,односно лице које он овласти, одговорни  за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

Члан 25. 

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити кориснике јавних средстава, 

укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине. 

Корисник  буџетских средстава не може, без предходне сагласности надлежних органа,засновати радни однос 

са новим лицима до краја 2019. године уколико средства потребна за исплату плата нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и 

програмом рационализације из става 1. овог члана. 

Члан 26. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава  у 2019. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе 

средстава за рад. 

Члан 27. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари 

којим управљају други корисници јавних средстава локалног буџета, не плаћају закуп у 2019, осим сталних 

трошкова неопходних за обављање делатности. 

Члан 28. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник  општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. 

Закона о јавном дугу („Службени гласник  РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015). 

Члан 29. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра  2018. године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине Топола за 2018. годину. 

Члан 30. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Топола из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 

определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска  трансферна средства за надокнаду 

штета услед елементарних непогода,као и у случају уговарања донације,чији износи нису могли бити познати 

у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  

На предлог органа надлежног за финансије Pредседник oпштине или Општинско веће доноси решење о 

промени обима буџета. 

Члан 31. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у 

смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се 

вршити уколико корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин  прописан законом, 

односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили локалном органу управе надлежном за 

финансије.   

Члан 32. 

У буџетској 2019. години  неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада о 

бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 

средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2019. години.  

Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника 

буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Члан 33. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 

примања,који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до 

нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација. 
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Члан 34. 

Ову Одлуку обавјавити у „Службеном гласнику општине Тополе”, интернет страници  и доставити 

Министарству надлежном за послове финансија. 

Члан 35. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК   

 Број: 020-350/2019-05-I                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                             

Дана: 17.12.2019. године                                                                                              Драган Јовановић с.р.                                                                                                                                
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за предлагање Друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину – 

Ребаланс Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину је у складу са чланом 63. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)  којим је предвиђено да 

се ребалансом буџета, који на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне 

власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем,вишем или истом нивоу, 

чланом 32.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број 129/07, 83/2014- др.Закон, 101/2016-др.Закон 

и 47/2018) којим је предвиђено да Скупштина општине доноси буџет и чланом 15. став 1. и 40. став 1. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и чланом 154. став 2. и 155. став 3. 

Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, број 3/2019).  

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ – друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола: 

1.Предлог нацрта Друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину израђен је на 

основу параметара, процена и инструкција за реализацију програмских активности и пројеката кроз 

планирање приходне и расходне стране буџета. Локални орган управе надлежан за финансије сагледао је 

податке о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у претходном периоду (01.01.2019.-

30.11.2019.год.) као и процене и пројекције кретања финансијских параметара до краја године, обрадио 

захтеве корисника буџетских средстава по критеријуму процене које активности не могу бити реализоване у 

2019. години, а планиране су буџетом, односно које би се активности могле окончати до краја 2019. године и 

доставио извршном органу.  

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ДРУГОМ ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ОДЛУКЕ ПРИХОДИ 

Ребаланс који се предлаже израђен је на нижем нивоу прихода и примања, расхода и издатака из извора 

финансирања 01- ( у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2019. годину – ,,Службени гласник Со 

Топола”, број 22/2018 и 12/2019) за 1.911.066,00 динара. 

Код појединих прихода и примања увећали смо планирана средства на основу остварења прихода и примања у 

претходном периоду (01.01.2019.-30.11.2019.год.) и процене остварења тако планираних прихода који 

значајно учествују у укупним приходима (порез на зараде, порез на приходе од давања у закуп покретних 

ствари, порез на земљиште заоставштину, порез на наслеђе и поклоне по решењу Пореску управе, комунална 

такса за коришћење простора на јавним површинама, приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку, примања од непокретности у корист нивоа општина), а код  појединих прихода и примања смањили 

смо планирана средства (накнаде на употребу добара, трансфери од других нивоа власти,примања од продаје 

природне имовине): 

- Порез на зараде – повећање за 9% 

- Порез наприход од давања у закуп покретних ствари – повећање за 17% 

- Порез на земљиште – повећање за 20% 

- Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе – повећање за 33% 

- Порез на пренос апсолутних права – повећање за 7% 

- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама – повећање за 40% 

- Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку – повећање за 12% 

- Примања од непокретности у корист нивоа општина – повећање за 100%.  

Код појединих прихода и примања смањили смо планирана средства (накнаде на употребу добара, трансфери 

од других нивоа власти,примања од продаје природне имовине). 

На основу напред наведеног: 

Текући приходи и примања у Одлуци планирани из свих извора финансирања износе 750.885.003 динара и то: 

Приходи и примањаиз буџета (колона 3 табеле – План прихода – Извор 01) у износу од  614.756.775 динара 
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Приходи из осталих извора (колоне 4 и 5 – Извор 04-10, сопствена средства, донације, трансфери и примања 

од домаћих задуживања) у износу од 136.128.228 динара. 

Укупно планирани приходи ипримања укључујући пренета средства из 2018. год. (20.762.255 динара), износе 

771.647.258 динара. 

1. Претходни буџет  -  773.158.209 динара 

2. Ребаланс                -  771.647.258 динара. 

РАСХОДИ 

У расходној страни буџета  дати су расходи и издаци свих ДКБС, ИКБС и осталих корисника буџетских 

средстава по Програмима, програмским активностима и пројектима. 

Корисници буџета су извршили неопходне измене у својим финансијским плановима према својим потребама. 

Обухваћена су средства која су добијали решењима надлежних извршних органа распоредом из текуће 

буџетске резерве и променом апропријација, а у складу са Законом о буџетском систему. 

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ - повећање за 232.000 динара (усклађивање плана на категорији 

расхода Накнаде члановима комисија, трошковима путовања и дотацијама невладиним организацијама у 

складу са извршењем расхода и повећање расхода - Стални трошкови - услуге комуникација, услуге по 

уговору-објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и 

комисија...). 

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - повећање за 8.007 динара (усклађивање плана на категорији 

расхода - Трошкови путовања - Остале услуге службеног превозау складу са извршењем расхода).  

Раздео 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - смањење за 12.000 динара (усклађивање плана на категорији расхода - 

Посланички додатаку складу са извршењем расхода).  

Раздео 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА-  

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе,  

- програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина – смањење за 

314.000 динара (усклађивање плана на категорији расхода - расходи за запослене, а у складу са законским 

повећањем основице за обрачун плата према Закључку Владе РС и групи конта,  Накнаде за запослене, 

Награде, бонуси и остали посебни расходии повећање код групе конта, Социјалних давања запосленима - 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима у складу са 

Посебним колективним уговором за запослене у ЈЛС („Службени гласник РС”, број 38/19) као и смањење на 

категорији - остали расходи и издацима за нефинансијску имовину. 

- програмска активност 0602-0002 - Функционисање месних заједница - нема измена. 

- програмска активност 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга - смањење за 620.000,00 динара (усклађивање 

отплате камата и отплате главнице код домаћих пословних банака са кретањем курса ЕУР-а код НБС). 

- програмска активност 0602-0009 - Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.000.000,00 динара 

(ограничена до 4% укупних прихода и примања, троши се у складу са чланом 69. ЗОБС) 

- програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резервапланирана је у износу од 50.000,00 динара (троши 

се у складу са чланом 70. ЗОБС) 

- Пројекат  0602-01 - Пројекти из области праћења родне равноправности - нема измена (270.000,00 динара). 

- Пројекат 0602-03 - Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод ОУ Топола - смањење за  

(4.252.000,00 динара). Реализација пројекта се одлаже за 2020. годину из техничких разлога.  

Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање – нема измена. 

Програм 2 - Комуналне делатности - повећање за 100.000,00 динара на име накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних органа - Зоохигијена. 

Програм 3 - Локални економски развој - нема измене. 

Програм 4 - Развој туризма-нема измене. 

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој - повећање за 7.360.000 динара код програмске активности 

0101-000 2 Мере подршке руралном развоју, а у складу са Уговором број 064-01-401-00-68/19-03 од 

27.11.2019. године, Република Србија – Влада – Општина Топола – Општа земљорадничка задруга Војковци 

2018 Војковци и смањење за 600.000 динара код програмске активности 0101-0002 - Мере подршке руралном 

развоју - Дотације удружењима –Удружење Противградна заштита.  

Програм 6 - Фонд за заштиту животне средине - нема измене. 

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура - нема измене. 

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање - повећање за 924.000 динара, усклађивање плана на 

категорији расхода - расходи за запослене, а у складу са законским повећањем основице за обрачун плата 

према Закључку Владе РС и смањење расхода на групи конта Социјална давања запосленима. 
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Програм 9 - Основно образовање, 

- Повећање за 1.043.650 динара код Пројекат 2002-02 - Изгрдња фискултурне сале у ОШ „Живко Томић” друга 

фаза у Д. Шаторњи, а на основу Извештаја стручног надзора о реализацији пројекта, број 38/2019 од 

01.11.2019. године. 

- Повећање код ОШ„Карађорђе”у Тополи за износ средстава од 150.000динара за редовно функционисање 

школе, 

- Повећање код ОШ „Живко Томић” у Доњој Шаторњи за износ средстава од 330.800динара за редовно 

функционисање школе-специјализоване услуге и текуће поправке и одржавање, 

- Повећање код Музичке школе „Петар Илић” Аранђеловац, одељење у Тополи - за износ средстава од 100.000 

динара за трошкове превоза запослених.  

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - Смањење код СШ „Краљ Петар I” за износ средстава од 

28.000 динара због уштеда у реализацији уговора Израда Пројектно техничке документације за прикључење 

Средње школе на гасовод. 

Програм 11-Социјална и дечја заштита, 

- Повећање код Накнада за социјалну заштиту из буџета(превоз ученика, остале помоћи у школовању, 

једнократних помоћи у натуру) за износ средстава од 750.000 динара. 

- Код Пројекта 0901-02 – „Унапређење услуга у заједници за стара лица у Општини Топола”, ЕУ - ИПА - 2013 

извршена је промена планираних износа средставана изворима финансирања.Средства која су била првобитно 

планирана на извору финансирања 06 планирају се на извору финансирања 01 из разлога што је Општина 

Топола издвојила средства не само за локално учешће општине већ и за предфинансирања пројектних 

активности. 

Програм 12 - Здравствена заштита - Смањење за 2.950.000,00 динара из разлога што је реализована 

вредностреализације Пројекта „Адаптација зграде Дома здравља „Свети Ђорђе” у Тополи”, мања од уговорене 

вредности Пројекта „Адаптација зграде Дома здравља „Свети Ђорђе” у Тополи за наведени износ.  

Програм 13 - Развој културе и информисања - нема измене. 

Програм 14 - Развој спорта и омладине - нема измене. 

Раздео 5 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - смањење за 15.000 динара (усклађивање плана на 

категорији расхода - Остале дотације и трансфери. 

Економски ефекти друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Тополa 

Буџетска равнотежа између прихода и расхода  је овом Одлуком успостављена, а реализација расхода и 

издатака ће се вршити у складу са остварењем прихода и примања поштујући при томе принципе приоритета 

и хитности осварења појединих расхода и издатака. 

Обрађивач                                                                              Руководилац одељења 

Маргарета Живановић, с.р.                               Јасна Миљковић, с.р. 

-2- 

На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/20019, 73/2010, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 105/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018 и 31/2019), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014-др.Закон и 47/2018) и члана15. став 1. тачка 1. и 40. став 1. тачка 2. Стаута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола” број 2/2019), 

Скупштина општине Топола је на седници дана 17.12.2019. године, донела 

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2020. ГОДИНУ 

I  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Топола за 2020. годину (у даљем тексу: буџет), 

састоје се од: 
Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 621.632.886,00 
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 620.382.886,00 

- буџетска средства 566.571.014,00 
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- сопствени приходи 0,00 
- остали извори 47.815.992,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.250.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 504.817.512,00 
- текући буџетски расходи 458.917.970,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- остали извори 41.324.542,00 
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 130.815.374,00 

- текући буџетски издаци 122.903.044,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 
- донације 640.000,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -14.000.000,00 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)  0,00 
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -14.000.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 20.000.000,00 
Издаци за отплату главнице дуга 6.000.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 14.000.000,00 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

Опис Економ. 
класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 621.632.886,00 

1. Порески приходи 71 342.194.239,00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 202.424.239,00 
1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 99.050.000,00 
1.4. Остали порески приходи 714 22.570.000,00 

1.5. Други порески приходи 716 14.650.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 60.075.000,00 
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 1.200.000,00 
4. Донације 731+732 20.041.992,00 

5. Трансфери 733 195.450.775,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.250.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 

1+2+3) 

 635.632.886,00 

1. Текући расходи 4 504.817.512,00 
1.1. Расходи за запослене 41 135.265.897,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 223.768.855,00 

1.3. Отплата камата 44 1.000.000,00 
1.4. Субвенције 45 28.250.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 25.960.000,00 

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+4 
64+465 

11.895.000,00 

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+4 
64+465 

27.923.000,00 

1.7. Трансфери 463 50.754.760,00 
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 130.815.374,00 
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3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 
2. Задуживање 91 0,00 
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  6.000.000,00 

3. Отплата дуга 61 6.000.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 6.000.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 

3, извор 
финансирања 13) 

3 0,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

ГОДИНА 
(класа 3, извор финансирања 14) 

3 0,00 

 

Члан 2.  

Буџет општине Топола за 2020. годину састоји се од прихода и примања у износу  од 641.632.886 динара и 

расхода и издатака  у износу од 641.632.886 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у 

износу од 14.000.000 динара и отплате  дуга у износу од  6.000.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног 

вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 20.000.000 динара. 

Члан 3.  

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 4.500.000 динара и користиће се 

за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 300.000 динара и коритиће се у 

складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Члан 4.  

Укупна средства буџета у износу од 641.632.886 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по 

програмској структури датој у табели: 

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 01.01.2020-31.12.2020 

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 3.545.516,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 96.797.112,00 
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 29.530.552,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 15.879.390,00 
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 15.256.582,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 30.202.667,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 61.165.000,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 69.820.000,00 
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 45.987.760,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 10.067.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 40.500.000,00 
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2.770.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 21.540.537,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 18.328.000,00 
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 152.715.770,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 16.527.000,00 
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 11.000.000,00 

Укупно за БК 641.632.886,00 
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Члан 5. 

Општина Топола планира у 2019. години средства из развојне помоћи Европске уније:  

 За спровођење пројекта „Ефикасно управљање локалном јавном имовином” који се финансира 

средствима ЕУ укупне финансијске вредности 206.211 еура. Носилац овог пројекта је Општина 

Топола, а партнери су општина Лапово и Рековац. 

Пројекат и корисник 

средстава 

Укупна вредност у еврима 

за цео период 

Средства ЕУ у 2020. 

години 

Средства за 

суфинансирање у 

2020. години у 

РСД Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 

У еврима У РСД 

Ефиксно управљање 

локалном јавном 
имовином 

 

 

164.969 

 

 

41242 

 

 

99.170 

 

 

11.742.352 

 

 

1.571.097 

Члан 6. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020., 2021. и 2022. годину исказују се у следећем 

прегледу: 

Ек. 

Клас. 

Ред. 

број 

 

Опис 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ИЗДАЦИ    
511 1. Израда пројектно техничке документације за 

потребе Општинске управе општине Топола 
 

500.000 
/  

 2. Инвестиционо одржавање зграде Месних заједица 1.320.000 / / 

 3. Реконструкција и доградња дела зграде Општинске 

управе општине Топола 
 

1.986.800 
/ / 

 4. Реконструкција и прикључак централног грејања на 
гасовод ОУ Топола 

 
4.552.000 

/ / 

 5. Израда пројектно-техничке документације за азилаза 
псе у Општини Топола 

 
100.000 

/ / 

 6. Израда пројектно-техничке документације за 
изргадњу и санацију водовода 

 
5.000.000 

/ / 

 7. Изградња канализације на локацији Митровчић- 
Ваганац 

 
8.034.142 

/ / 

 8. Израда пројектно-техничке документације за 

легализацију   јавне   имовине   у   оквиру 

пројекта„Ефикасно управљање локалном јавном 

имовином” 

 

 
872.025 

  

 9. Израда пројектно-техничке документације (идејни 

пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат 

за извођење), у оквиру пројекта „Унапређивање 

економског развоја подршком гајења воћау у 

општини Топола” 

 

 

 

2.468.880 

/ / 

 10. Израда пројектно-техничке документације за 
изргадњу и санацију канализационе мреже 

 
5.000.000 

/ / 

 11. Израда пројектно-техничке документације за 
путеве, улице, мостове и саобраћајну сигнализацију 

 
2.800.000 

/ / 

 12. Изградња паркинга и тротоара око Визиторског 

центра – део прве и трећа фаза, а четврта фаза у 
2021. години 

 

7.465.000 

 

2.357.000 

/ 

 13. Изградња фискултурне сале у ОШ „Живко Томић”Д. 

Шаторња 
 

300.000 
/ / 

 14. Санација свлачионица СОФК „Карађорђе” у 
Тополи 

 
2.028.000 

/ / 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXIII      Број 17   17. Децембар 2019.  страна  102 

 

 

 

 15. Реконструкција, рационализација и одрж. јавне 
расвете –Јавно приватно партнерство 

 
11.000.000 

 
11.000.000 

 
11.000.000 

 16. Уградња нове уличне расвете на територији 
општине Топола 

 
2.700.000 

/ / 

 17. Изградња водоводне линије у селу Жабари – потес 

Царева главица 
 

5.799.410 
/ / 

 18. Изградања водоводне линије у улици Војводе 
Путника у Тополи 

 
5.445.000 

/ / 

 19. Изградња водоводне линије за индустријску зону 13.360.000 / / 

  
20. 

Изградња водоводне линије у насељу Клењак – 
Топола 

 
13.360.000 

  

  
21. 

Изградња кишне канализације у насељу 
Деспотовица 

 
13.051.800 

 
/ 

 
/ 

  
22. 

Изградања канализације у делу насеља „Камењак”– 

Топола 
 

3.500.867 
 

/ 
 

/ 

  

23. 

Реконструкција и прикључак централног грејања на 

гасовод у Библиотеци „Радоје Домановић” у Тополи 
 

1.000.000 

 

/ 

 

/ 

 

  
24. 

Завршни радови на надограђеном делу објекта у 
ПУ „Софија Ристић” 

 
8.055.000 

 
/ 

 
/ 

  УКУПНО: 119.698.924 13.357.000 11.000.000 

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

512  Машине и опрема    

 1. Административна опрема 3.285.822 / / 

  УКУПНО: 3.285.822 / / 

  В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    
451  Капиталне субвенције јавним нефинасијским 

предузећима и организацијама 
   

 1. ЈКСП „Топола” за отплату инвестиционих кредита за 
опрему 

9.000.000 / / 

  УКУПНО: 9.000.000 / / 

  Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

   

463  Капитални трансфери другим нивоима власти    

  
1. 

Реконструкција тоалета у ОШ „Карађорђе” у 
Тополи 

 
700.000 

 
/ 

 
/ 

 2. Санација фискултурне сале и котларнице ОШ 

„Милан Благојевић” Наталинци - Издвојено 

одељење у Јунковцу 

 

400.000 

/ / 

 3. Реконструкција санитарних просторија у ОШ 

„Милутин Јеленић” Горња Трнава - издвојено 

одељење у Светлићу 

 

220.000 

 

/ 

 

/ 

 4. Замена столарије у ОШ „Милутин Јеленић” Горња 
Трнава - издвојено одељење у Д. Трнави 

 
50.000 

/ / 

  

5. 

Израда техничке документације за гасни 

прикључак и израда гасне котларницеу ОШ „Живко 

Томић!” у Доњој Шаторњи 

 

/ 

 

7.104.000 

 

/ 

  УКУПНО: 1.370.000 7.104.000 / 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 

За период: 01.01.2020-31.12.2020 

 

Назив пројекта Износ у динарима 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

0101-01 Пројекат - Унапређење економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола 2.556.582,00 

Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 2.556.582,00 

 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0401-02 Изградња кишне канализације у насељу ,,Деспотовица'' И фаза 13.051.800,00 

0401-03 Изградња канализације у делу насеља ,,Камењак'' у Тополи 3.500.867,00 

Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 16.552.667,00 

 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

0501-03 Пројекат - Реконструкција,рационализација и одржавање јавне расвете 11.000.000,00 

Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 11.000.000,00 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

0602-01 Родна равноправност на делу 300.000,00 

0602-02 Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола 1.986.800,00 

0602-03 Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод Општинске управе општине Топола 4.552.000,00 

Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 6.838.800,00 

 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

0701-01 Пројекат ,,Изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра на туристичкој локацији језгра старе Тополе'' 7.465.000,00 

Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 7.465.000,00 

 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1101-01 Пројекат-Израда плана детањне регулације за економски развој радне зоне 845.516,00 

Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 845.516,00 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1102-01 Изградња водоводне линије Жабаре-потес Царева главица 5.799.410,00 

1102-02 Изградња водоводне линије у улици војводе Путника 5.445.000,00 

1102-03 Изградњља водоводне линије за Индустријску зону 13.360.000,00 

1102-04 Изградња водоводне линије у насељу Клењак- Топола 13.360.000,00 

Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 37.964.410,00 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

1201-01 Манифестација ,,Бадњи дан-Божић'' 420.000,00 

1201-02 Велика школска позорница 120.000,00 

1201-03 Промоција програма ,,Тополско лето '' 250.000,00 

1201-04 Етно сајам у Тополи 90.000,00 

1201-05 Петровдански концерт 210.000,00 

1201-06 Ликовна колонија у Липовцу 570.000,00 

1201-07 Рок концерт 715.000,00 

 

Буџет2020 
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 

За период: 01.01.2020-31.12.2020 

 

Назив пројекта Износ у динарима 

1201-08 Фестивал Дуо драме 1.300.000,00 

1201-09 Слава општине Топола-Мала Госпојина 455.000,00 

1201-11 Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод у Библиотеци ,,Радоје Домановић 1.000.000,00 

Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 5.130.000,00 

 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

1301-01 Санација свлачионица СОФК ,,Карађорђе'' Топола 2.028.000,00 

Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 2.028.000,00 

 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1501-01 Ефикасно управљање локалном јавном имовином 11.742.352,00 

1501-02 Изградња канализације на локацији Митровчић-Ваганац 8.034.142,00 

1501-03 Пројекат-,,Снага ГИС-а за одрживи друштвено економски развој општине Топола'' 9.754.058,00 

Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 29.530.552,00 

 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1502-04 Културно туристичка манифестација ,,Опленачка берба'' 9.200.000,00 

Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 9.200.000,00 
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Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

01 Завршни радови на надограђеном делу објекта забавишта 8.055.000,00 

Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 8.055.000,00 

 

Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

2002-02 Изградња фискултурне сале у ОШ,,Живко Томић'' Шаторња 300.000,00 

Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање 300.000,00 

 

Укупно за БК 0 ОПШТИНА ТОПОЛА 137.466.527,00 
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IV  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. и пројекцијама за 2020. и 

2021. годину,које је донео министар надлежан за послове финансија на основу члана 36а Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010. 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2014, 108/2014, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 85/2018 и 31/2019) и Закона о 

начину одређивања максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени  гласник РС” 

број 68/2015 и 81/2016-одлука УС),број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број 

запослених на неодређено и одређено време и то: 
-....................82 .............................. запослених у локалној администрцији на неодређено време; 
-......................8 .............................. запослених у локалној администрацији на одређено време, 

-.....................45 ............................. запослених у предшколским установама на неодређено време; 

-.......................5 ............................. запослених у предшколским установама на одређено време; 

-.......................9............................ запослених у установама културе на неодређено време; 

-.......................1............................ запослених у установама културе на одређено време; 

-.......................7..............запослених код осталих индиректних корисника буџета на неодређено време;  

-.......................1..................запослених код осталих индиректних корисника буџета на одређено време.  

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана, а 

планирана су у складу са упуством Министарства финансија. 

Члан 10. 

За извршавање ове одлуке одговоран је председник Општине. Наредбодавац за извршење буџета је 

председник Општине. 

Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер(руководилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за 

плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која 

припадају буџету. 

Члан 12. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник 

општинске управе и руководилац одељења за буџет, финанисије, привреду и друштвене делатности 

Општинске управе. 

Члан 13. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника општине (Општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по 

истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник Општине (Општинско 

веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног 

буџета и извршења и образложење великих одступања. 

Члан 14. 

Одлуку - Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

председник Општине или Општинско веће. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије до 50.000,00 динара доноси председник Општине, а преко тог износа 

Општинско веће. Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,00 динара, Одлуку - Решење може 

донети председник Општине, а исту верификовати на Општинском већу.  

Члан 15. 

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском 

систему. 

Овлашћује се председник Општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може 

поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита 

од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 
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Члан 16. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника тог буџета, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и 

депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 17. 

Обавезе које прeузимају директни и иниректни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54.Закона о буџетском систему, могу 

преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година,на 

основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до 

износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање по 

уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других 

прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.  

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а не извршене у 

току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 

одобрених апропријација овом Oдлуком. 

Члан 18. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 

предвиђен другачији метод. 

Члан 19. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није друкчије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити 

уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. 

Члан 20. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”,број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Јавна набавка мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних 

добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 

динара. 

Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални 

стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава дужни су да преузете обавезе измире у року утврђеном законом који 

регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Приоритет у изврашавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају  расходи за 

сталне трошкове,трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава су дужни да поштују приоритете у извршавањеу расхода и издатака из 

става 1. и 2.овог члана и да доставе месечне извештаје надлежном органу општинске управе о доспелим, 

а неизмиреним обавезама и да на основу истих утврде приоритете за плаћање.  

Члан 23. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).  
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Члан 24. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу 

са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су,у складу са истим чланом Закона, председник 

општине,односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.  

Члан 25. 

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити кориснике јавних средстава , 

укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину 

општине. 

Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности надлежних органа, засновати радни 

однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико средства потребна за исплату плата нису 

обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 

буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.  
Члан 26. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе 

средстава за рад. 

Члан 27. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне 

ствари којим управљају други корисници јавних средстава локалног буџета, не плаћају закуп у 2020,осим 

сталних трошкова неопходних за обављање делатности. 

Члан 28. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. 

Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015). 

Члан 29. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2019. године, 

средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су овим корисницима 

пренета у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2019. Годину. 

Члан 30. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Топола из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 

општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за 

надокнаду штета услед елементарних непогода,као и у случају уговарања донације, чији износи нису 

могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог 

акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 

5. Закона о буџетском систему. 

На предлог органа надлежног за финансије pредседник Oпштине или Општинско веће доноси решење о 

промени обима буџета. 

Члан 31. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у 

смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се 

вршити уколико корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, 

односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили локалном органу управе 

надлежном за финансије. 

Члан 32. 

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста 

накнада о бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и 

индиректне кориснике средстава буџета,осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 

2020. години. 

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника 

буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима 

представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Члан 33. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 

примања,који нису општи приход буџета(извор 01-Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до 
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нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација. 

Члан 34. 

Ову одлуку обавјавити у „Службеном гласнику општине Тополе”, интернет страници и доставити 

Министарству надлежном за послове финансија. 

Члан 35. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а 

примењиваће се од 1. јануара 2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-351/2019-05-I                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.12.2019.године                                                                                                      Драган Јовановић с.р. 

Образложење 

Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину 

 Правни  основ 

Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014- др.закон), којима је утврђено да је општина одговорна да преко 

својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, 

уређено је Законом о финансирaњу локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016-

усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон и 96/20117-усклађени дин.изн.). 

Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и  31/2019),  јединствено се уређује 

планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и 

ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе. 

Чланом 31. Закона о буџетском систему, по буџетском календару, предвиђено је да министар финансија 

доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, као и фискалну стратегију.  

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама број 401-00-2709/2019-03 од 

09.07.2019. године садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2020. 

годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана 

корисника средстава буџета. 

Смернице из Упутства за припрему буџета за 2020.годину 

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да Република Србија наставља и у 

2020. години са мерама фискалне консолидације које су започете у 2014. години.  

Оријентација фискалне политике у наредном периоду је одржавање ниског дефицита, даље смањење јавног 

дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту. 

Макроекономском пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је  кумулативна стопа раста 

реалног БДП за наредне три године од 12,50% заснована је на расту домаће тражње. Овај извор раста је 

детерминисан како истрајним растом инвестиција, такои растомличне потрошње услед повећања животног 

стандарда становништва. 

Имајући у виду фискална правила и основне макроекономске пројекције Упутством су предвиђене смернице 

за планирање појединих категорија расхода. 

Плате запослених код корисника буџетских средстава уређене су у складу са Законом о платама у државним 

органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима. 

Приликом обрачуна и исплате плата примењиваће се основице према закључку Владе Републике Србије, до 

почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 

Локална власт у 2020. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених који се 

финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу 

исплаћених плата у 2019. години, а  највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 42. Закона о 

буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/2018). 

Средства за плате задржана су на истом нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 

2019. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске 

процедуре на основу ревидиране  Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском ситему и процене 

потребних средстава за расходе за запослене за 2020. годину.  
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Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја 

запослених. 

Као и у претходним годинама и у 2020. години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других 

врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години. 

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, а нарочито за 

извршавање расхода на име сталних трошкова (421-Стални трошкови).  

У оквиру субвенција конто 45 неопходно је преиспитати све програме на основу којих се додељују 

субвенције, а  имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 

Остале расходе, треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог 

нивоа дефицита. 

Ненаменске трансфере у 2020. години треба планирати у истом износу који је био у 2019. години. 

 Припрема буџета 

Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.  

Одлука о Буџету се састоји из општег дела и посебног дела. Општи део буџета обухвата рачун прихода и 

примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, 

односно дефицит. 

Посебан део буџета обухвата расходе и издатке исказане по корисницима али и по програмима, програмским 

активностима и пројектима. 

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене 

буџетске класификације. Буџет општине Топола  за 2020. годину у потпуности је урађен у складу са чланом 

29. и чланом 112. овог Закона, односно, обухваћене су економска класификација прихода и примања, 

економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, 

класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање. 

Предлог одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину урађен је у складу са одредбама Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.  гласник РС”, број 16/2016, 

49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019). 

I Општи део буџета 

Општи део садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по функционалној 

класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године. 

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину, заснивају се на приходима 

и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе која се остварују по основу 

изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања 

утврђених Законом.  

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања и Рачун финансирања који садржи укупне  приходе и 

примања из свих извора финансирања у износу од 641.632.886 динара и  укупне расходе и издатке у износу од 

641.632.886 динара. 

Истим чланом у општем делу Одлуке дефинисани су приходи и примања буџета општине Топола. 

Буџетски приходи и примања општине Топола за 2020. годину планирани су на основу дефинисаних прихода 

и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода и 

примања у протеклом периоду (јануар-октобар 2019. године) и процене до краја буџетске године. 

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Топола, тј. њиховом пројекцијом за 2020. годину, 

утврђени су укупни приходи и примања буџета,без пренетих неутрошених средстава, у износу од 621.632.886 

динара, што у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2019. годину чини смањење од 17,31 % односно  

око 130.131.305 динара.  

Учешће појединих прихода и примања у укупним приходима буџета дато је у следећој табели: 

Конто Опис Износ Проценат учешћа  % 

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 202.424.239 32,56 

713 Порез на имовину 99.050.000 15,94 

714 Порез на добра и услуге 22.570.000 3,63 

716 Други порези 14.650.000 2,36 

717 Акцизе 3.500.000 0,56 

732 Донације и помоћи од међународних организација 20.041.992 3,22 

733 Трансфери од других нивоа власти 197.530.775 31,78 

741 Приходи од имовине 9.100.000 1,47 

742 Приходи од продаје добара и услуга 26.300.000 4,23 
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743 Новчане казне 9.600.000 1,55 

744 Добровољни трансфери од физ.и прав.лица 2.495.000 0,40 

745 Мешовити неодређени приходи 10.500.000 1,69 

772 Меморандумске ставке ра рефундацију расхода из 

предходне године 

 

1.200.000 

 

0,19 

781 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу     1.420.880                 0,23 

811 Примања од продаје непокретности 600.000 0,10 

812 Примања од продаје  покретне имовине 500.000 0,08 

823 Примања од продаје робе за даљу продају 150.000 0,02 

 УКУПНИ ПРИХОДИ  ИЗ БУЏЕТА 621.632.886 100 

У структури планираних текућих буџетских прихода и примања буџета општине Топола за 2020. годину, 

највеће учешће имају трансфери са 31,78% или 197.530.775 динара, док остатак од 424.102.111 динара или 

68,22% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на 

добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга и мешовитих и неодређених 

прихода.). 

Поред наведених прихода и примања буџета, планирана неутрошена средства из 2019. године износе 

20.000.000 динара, тако да ће корисници за финансирање свих послова и активности у 2020.години користити 

средства у укупном износу 641.632.886 динара колико заједно износе средства из буџета, средства из других 

извора и планирана неутрошена средства на консолидованом рачуну трезора у 2019. години.   

У општем делу одлуке о буџету дефинисани су расходи и издаци из буџета по основним наменама у износу од 

641.632.886 динара, од чега се на текуће расходе односи 510.817.512 динара и издатке за набавку 

нефинансијске имовине 130.815.374 динара. 

Конто Опис Износ Проценат учешћа % 

41 Расходи за запослене 135.265.897 21,08 

42 Коришћење роба и услуга 223.768.855 34,87 

44 Отплата  камата 1.000.000 0,16 

45 Субвенције 28.250.000 4,40 

46 Донације и трансфери 62.949.760 9,81 

47 Социјална помоћ 25.660.000 4,00 

48 Остали расходи 23.123.000 3,60 

49 Резерве 4.800.000 0,75 

5 Капитални издаци 130.815.374 20,39 

 

6 

Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске 

имовине 

 

6.000.000 

 

0,94 

 У К У П Н О 641.632.886 100 

 У структури укупних расхода и издатака значајно  учешће имају расходи по основу капиталних улагања 

(капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 130.815.374 динара, 

што чини 20,39%; Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, 

социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 135.265.897 динара, што чини 

21,08%; Расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, 

специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 222.608.855 динара или 

34,69%. Субвенције у износу од  28.250.000 динара или 4,40%; Дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем 

нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у укупном износу од 

124.692.760  динара или 19,43%. 

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2020. годину 

планирана је на нивоу планираних плата у 2019. години, а у складу са Упутством за Министарства финанаисја 

за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.  

Укупна средства и број запослених за исплату дванаест месечних плата по корисницима исказана су у Табели, 

која је саставни део овог образложења. 

Већи део средстава буџета у износу од 222.608.855 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру 

ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду 

опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање 

делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште електричне 

енергије и за јавну расвету), а на уштрб осталих трошкова из ове групе. У односу на 2019. годину планирана 
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средства за ове намене су процентуалном износу  мања за око 6,06 односно у апсолутном износу  од 

14.359.894,00 динара. 

Трансфери другим нивоима власти у износу од 62.949.760 динара опредељени су за покриће расхода у 

основном и средњем образовању, Центру за социјални рад, Дому здравља и уплату умањења зарада 

Републици. 

У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за 

спортске организације и удружења сходно усвојеном Правилнику о одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта;пројекте и програме удружења односно невладиних 

организација,финансирање рада Црвеног крста и за редован рад парламентарних политичких странака у 

2020.години. 

Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је 

прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања за буџетску 

годину.  

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања за буџетску годину.  

Улагања у капиталне пројекте из буџета општине Топола за 2020., 2021. и 2022. годину планирана су у износу 

од 133.354.746 динара и исказана у члану 6. Општег дела Одлуке.  

II Посебан део буџета  

У посебном делу Одлуке, сврстани су директни и индиректни буџетски корисници који ће се финансирати 

средствима буџета општине Топола, а према организационој, функционалној и економској класификацији. 

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за рационализацијом расхода и 

издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из буџета за буџетске кориснике није могао да 

одговори свим поднетим захтевима. 

При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона, приоритет су имали расходи 

по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца, накнада по 

основу права из колективних уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне 

услуге, трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника из 

своје надлежности. 

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене: 

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 

Раздео 1. СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  

Функција 110 

411 и 412 - Плате и доприноси – укупно планирана средства износе 1.406.000 динара и односе се на масу 

средстава за плату Секретара скупштине. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2019. године, а у 

складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.  

413 - Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 2.000 динара набавку новогодишњих пакетића за 

децу запосленог радника. 

414 - Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 10.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу запослених. 

415 - Накнада трошкова за запослене – планирана су средства за 120.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне карте. 

421 - Стални трошкови – планирана су средства у износу од 100.000 динара за услуге фиксне и мобилне 

телефоније а у складу са Правилником о употреби  службених мобилних телефона. 

422 - Трошкови службених путовања – планирани су у износу од 70.000 динара за потребе службених 

путовања председника и секретара Скупштине, а на основу процене и реализације из 2018. године. 

423 - Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 6.735.000 динара и то за: 

 рад комисија у износу од 800.000 динара  по одлуци о висини накнаде, а по подацима из 2019. године о 

броју одржаних седница комисије за администартивно мандатна питања, комисије за избор и 

именовање, комисије за статут и прописе,комисије за планове и  интерресорне комисије. 

 услуге информисања у укупном износу од 1.050.000 динара за потребе објављивања тендера и огласа 

као и за услуге рекламе и пропаганде,  

 стручне услуге у износу од 200.000 динара на име агажовања ревизије завршног рачуна буџета за 2019. 

годину,   

 репрезентацију - планирана су средства у износу од 1.270.000 динара за потребе пословних састанака, 

за госте председника Скупштине општине и председника Општине на манифестацијама као и набавке 

ситних поклона и сувенира за госте Скупштине општине. 
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 остале опште услуге планиране су у износу од 3.415.000 динара на име накнаде за рад одборника, рад 

председника  и заменика  скупштине.  

426 - Материјал – укупно је планирано 200.000 динара  и то за набавку  канцеларијског  материјала у износу 

од 150.000 динара и за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 50.000 динара.  

465 - Остале дотације по закону – планиране су у износу од 35.000 динара и односе се на разлику од 

умањења зараде секретара, накнаде председника и заменика председника Скупштине који се уплаћује на 

рачун Буџета Републике а за испалту плате за децембар 2019. године. 

481 - Дотације осталим организацијама – планиране су у изнсу од 500.000 динара за финансирање редовног 

рада политичких, а у складу са Законом о финансирању политичких активности и на основу датих процена 

пореских прихода. 

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2019. године уколико их 

буде. 

Функција 160 

У оквиру раздела 1. Скупштина општине, планирана су средства за одржавање редовних локланих избора за 

председника општине у 2020. године и то: 

416 - Накнада члановима комисија – планирана су средства у укупном износу од 1.981.000 динара за рад 

чланова општинске изборне комисије. 

423 - Услуге по уговору – планирана су средства у износу  од 196.000 динара, 

426 - Канцеларијски материјал – планирана су средства у износу од 55.000 динара за набавку  

админитративног материјала за потребе одржавања избора. 

Раздео 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Функција 110 

У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе укупно су планирани трошкови у 

износу од 5.109.000 динара. 

411 и 412 - Плате и доприноси – укупно планирана средства износе 3.984.000 динара и односи се на масу 

средстава за плату председника Општине, као и за два помоћника председника. Маса је планирана на нивоу 

дозвољене масе зараде 2019., а у складу са Упутством Министарства финанаисја за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2020. годину.  

414 - Социјална давања запосленима – планирана  су средства у износу од 10.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу запослених. 

415 - Накнада трошкова за запослене – планирана су средства за 10.000 динара за трошкове превоза 

запослених. 

421 - Стални трошкови – укупно планирана су средства у износу од 306.000 динара за услуге фиксне и 

мобилне телефоније а у складу са Правилником о употреби службених мобилних телефона. 

423 - Услуге по уговору – планиране су у износу од 465.000 динара на име накнаде за рад заменика  

председника Општине, који није у сталном радном односу у Општини Топола.  

422 - Трошкови службених путовања – планирани су у износу од 70.000 динара за потребе службених 

путовања председника Општине и помоћника председника Општине, а на основу процене и реализације из 

2019. године. 

465 - Остале дотације – по закону планиране су у износу од 40.000 динара и односе се на разлику од умањења 

зараде Председника општине и помоћнике председника Општине који се уплаћује на рачун Буџета Републике, 

а за испалту плате за децембар 2019. године. 

Раздео 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Функција 110 

423 - Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 180.000 динара на име Накнаде за рад чланова 

Општинског већа               

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 

Функција 130 

411 и 412 - Плате и социјални доприноси – планирани су на нивоу масе за 2019. годину у износу од 

56.826.140 динара. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2018. Године, а у складу са Упутством 

Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.  

Општинска управа општине Топола, као организациони облик, тренутно има 73 запослена радника на 

неодређено време, на одређено два запослена радника, што је за 9 мање од дозвољеног броја по Одлуци о 

максималном броју запослених на неодређено време.  
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С обзиром да су у току 2019. године један запослени радник стиче право на старосну пензију (новембар 2019) 

и да два радника стичу исто право у 2020. години, општина Топола је масу зарада планирала до дозвољеног 

нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету  Републике Србије за 2019. годину.  

Наиме, од укупно три радника (један која ће стећи право на старосну пензију и два која ће то право остварити 

у 2020. години), два радника су са високом стручном спремом који су радили на најсложенијим пословима и 

задацима. 

Како се општина Топола у континуитету обраћа захтевом за давање сагласности надлежним министарствима 

за пријем радника, маса плата је планирана до дозвољеног нивоа, а у складу са Законом о буџету РС за 2019. 

годину. 

413 - Накнаде у натури – планирана су средства у укупном износу од 228.000 динара за месечне карте за 

запослене на бази предвиђених средстава из 2019. године, обзиром да се не очекује повећање цене превоза, 

као и за набавку новогодишњих поклон пакетића за децу запослених радника, а у складу са законским 

прописима. 

414 - Социјална давања запосленима – планирана су средства у укупном износу од 800.000 динара и то за: 

 исплату наканде  за време одсуствовања са посла 200.000 динара; 

 отпремнине за одлазак у пензију два запослена радика који стичу услов у 2020. години, као и средства 

за исплату  помоћи запослених 400.000 динара; 

 помоћ запосленима или члану уже породице у медицинском лечењу 200.000 динара, а у складу са 

посебним колективним уговором за државне органе.  

415 - Накнада трошкова за запослене – планирана су средства за 2.200.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне карте. 

416 - Јубиларне награде – планирана су средства у износу од 502.000 динара за 6 (шест) запослених  који 

стичу право на јубиларну награду у 2020. години а у складу са Законом о раду  и 350.000 динара на име 

наканде за рад запослених у разним  комисијама.  

421 - Стални трошкови планирана су укупна средста у износу од 37.988.000 динара и то за: 

 Трошкови платног промета 970.000 динара 

 Електричну енергију 19.900.000 динара 

 Услуге грејања 9.600.000 динара 

 Комуналне услуге 500.000 динара 

 Услуге редовног одржавања и старања 1.622.000 динара 

 Услуге комуникације 4.952.000 динара (за трошкове фиксних и мобилних телефона, за ПТТ услуге) 

 Осигурања имовине 265.000 динара 

 Закуп имовине и опреме 84.000 динара 

 Остали трошкови 95.000 динара за (РТВ претплату) 

422 - Трошкови путовања – планирана су средства у износу од 200.000 динара, а односе се на трошкове 

смештаја на службеном путу, као и за накнаде за употребу сопственог возила у службене сврхе.    

423 - Услуге по уговору – планиран је износ од 4.535.000 динара. Укупно планирана средства су планирана за 

следеће намене: 

 Компјутерске услуге 1650.000 динара и то по рачунима за одржавање софтвера ЛПА и 

рачуноводства. За наведене услуге биће спроведен поступак ЈН. 

 Котизације за семинарe и стручна саветовања планиран је износ од 250.000 динара, а на бази 

трошкова из 2019. године.  

 Остале опште услуге плнирана су средства у укупном износу од 2.525.000 динара и 

предвиђена су за следеће намене: услуге хватања паса луталица, услуге хибридне поште, 

уговор о привременим и повременим пословима и за услуге коричење службених гласила 

општине Топола. 
424 - Специјализоване услуге – укупно планиран износ од 1.530.000 динара. Средства су распоређена за 

следеће намене: 

 Геодетске услуге 200.000 динара 

 Остале специјализоване услуге у износу од 1.330.000 динара за следеће намене: услуге спаљивања 

животиња, услуге безбедности на раду и за планиране обавезе које се преносе из 2019. године. 

425 - Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 3.736.000 динара. Средства су 

планирана за следеће намене: 
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 Текуће поправке објеката зградe општине у износу од 1.586.000 динара и то за набавку материјала и 

услуге радова.  

 Текуће поправке опреме у износу од 2.150000 динара и то за механичке поправке возила (набавка 

делова и уградња), прање возила, сервисирање и одржавање рачунарске опреме, фотокопир апарата и 

штампача, противпожарних апарата, као и за сервисирање климе, као и за планиране обавезе из  2019. 

године. 

426 - Материјал – планирана су средства у укупном износу од 5.500.000 динара и то за следеће намене: 

 Канцеларијски материјал 1.400.000 динара 

 Стручна литература 450.000 динара (Саветник, Образовни информатор, Привредни саветник, 

Службени гласник) 

 Материјал за саобраћај 2.700.000 динара 

 Материјал за посебне намене 900.00 динара за потребе набавке цвећа и венаца, кеса, набавку гума за 

службена возила, набавку радне униформе и потрошног материјала и сл. 

465 - Остале дотације – планиране су у износу од 230.000 динара, за потребе уплате умањења зарада од 10% у 

Буџет Републике за исплату плате запослених за децембар 2019. године. 

482 - Порези и обавезне таксе – планиране су у износу од 350.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси и регистрације возила. 

484 - Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода – планирана су средства 

у износу од 550.000 динара, од тога 500.000 за накнаду штете услед елементарних непогода (поплаве, суше, 

клизишта...) и 50.000 динара за наканде штете од дивљачи. 

511 - Зграде и грађевински објекти – планирана су укупна средства у укупном износу од 500.000 динара за 

израду пројектно техничке документације за потребе општинске управе. 

512 - Опрема планирана су средства у износу од 700.000 динара и то за набавку следеће опреме: 

 Рачунарска опрема 500.000 

 Канцеларијска опрема 150.000 

 Остала  опрема 50.000 

515 - Остала нематеријална средства – планирана су у укупном износу од 1.000.000 динара за израду 

планова  детаљне регулације у Општини Топола. 

541 - Земљиште – планирана су средства у износу од 500.000 динара. Ова средства су опредељена за набавку 

земљишта за гробље. 

У оквиру раздела Општинске управе планирана су средства за спровођење пројеката: 

 „Родна равноправност на делу” у износу од 300.000 динара а у складу са планом увођења родне 

равноправности општине Топола за 2020. годину и  

 „Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола” у износу од 1.986.800 

динара. 

Функција 160 

499 - средства резерви – планирана су у износу од 4.800.000 динара и то за сталну резерву 300.000 и текућу 

4.500.000 динара. Законом о буџетском систему регулисано је да се један део прихода може планирати као 

средства резерви за потребе за које се у току године установи да планирана средства нису довољна. Планирана 

средства резерви не могу бити већа од 4% (за текућу буџетску резерву) и 0,5% (за сталну буџетску резерву) од 

планираних прихода. 

Такође у оквиру Општинске управе, као директног корисника буџета, планирана су средства у износу од 

1.320.000 динара за инвестиционо одржавање зграда Месних заједница са подручја општине Топола, као и за 

куповину софтвера за потребе функционисања месних заједница. 

Функција 170 

441 - Отплата камате домаћим пословним банкама – планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за 

отплату камате по кредитима општине код пословних банака из ранијих година. 

 611 - Отплата главнице домаћим пословним банкама – планирана су средства у износу од 6.000.000 

динара  за отплату два кредита чија је намена била улагање у инфраструктуру. Истек оба  кредита је у 2020. 

години 

Функција 220 

Планирана су средства за спровођење обуке чланова Штаба за ванредне ситуације, повереника ЦЗ и заменика 

повереника и стручно-оперативних тимова (СОТ) у 2020. години у износу од 300.000 динара. 

Функција 620 
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У оквиру раздела Општинске управе планирана су средства за „Реконструкцију и прикључак централног 

грејања на гасовод у згради општинске управе” у износу од 4.552.000 динара 

Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање 

Функција 610 

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 300.000 динара за стамбену подршку на име 

одржавања стамбених зграда, а у складу с азаконским прописима. 

Функција 620 

Такође у оквиру овог програма планирана су средства за следеће намене: 

 спровођење пројекта „ Израда плана детаљне регулације за економски развој радне зоне 04 у општини 

Топола” у износу од 845.516 динара, који се већим делом финансира средствима Канцеларије 

уједињених нација у износу од 805.516 динара, а учешће буџета општине у овом пројекту износи 

40.000 динара. Пројекат је започет у 2019. години а завршава се половимом 2020. године. 

 израду треће измене Плана генералне регулације насеља Топола у износу од 1.800.000 динара   

 израду Плана детаљне регулације за урбанистичке подцелине F15 у износу од 600.000 динара. 

Програм 2 - Комуналне делатности    

Функција 620 

- Планирана су средства у износу од 7.182.702 динара за  одржавање  сеоских гробаља на територији општине 

Топола а у складу са уговором о јавном приватном партнерству за одржавање гробаља. 

- Планирана су средства у износу 100.000 динара за израду пројектно-техничке документације за азил за псе 

на територији Општине Топола. 

Функција 630 

Планирана су средства у износу од 5.000.000 динара за израду  ПТД за изградњу и санацију водовдне мреже.  

Функција 740 

Планирана су средства исплату у износу од 700.000 динара на име накнаде штете за ујед паса луталица и 

мачака. 

У оквиру истог програма а код ЈКСП „Топола” Топола,  планирана су средства за следеће намене: 

 текуће субвенције у износу од 8.500.000 динара  на име субвенционисање цена комуналних услуга  

(разлике између постојећи цена и економске цене), 

 капиталне субвенције, тј. отплату кредита за набавку ауточистилице, камион смећар и комбиноване 

машине у изнсоу од 9.000.000 динара, 

 услуге одржавања чистоће на јавним површинама и одржавања јавних зелених површина у износу од  

25.650.000  динара, 

 изградњу водоводне линије у селу Жабари у износу од  5.799.410 динара 

 изградњу водоводне линије у улици Војводе Путника у износу од 5.445.000 динара, 

 изграду водоводне линије за Индустријску зону општине Топола у износу од 13.360.000 динара  

 изграду водоводне линије у насељу „Клењак” Топола у износу од 13.360.000 динара  

 уградњу нове уличне расвете у износу од 2.700.000 динара 

Програм 3 – Локални економски развој 

Функција 620 

Планирана су средства у укупном  износу од 11.731.504 динара и то за: 

 фонд за подстицај развоја пословног сектора у оквиру чега је предвиђно инвестирање у  изгрдњу 

канализационе мреже на локалцији Ваганац - Митровчић у износу од 8.034.142 динара. Укупна 

вредност пројекта је око 16.500.000 динара, а финансирање је планирано у четири календарске године, 

почев од 2017-2020. године, 

 спровођење пројекта „Снага ГИС-а за одрживи друштвено-економски развој општине Топола који се 

финансира средствима Канцеларије уједињених нација у износу од 8.017.221  динара, а учешће буџета 

општине у овом пројекту износи 1.736.837 динара. Пројекат је започет у 2019. години а завршава се 

половимом 2020. године. 

 спровођење пројекта „Ефикасно управљање јавном имовином” у укупном износу од 11.742.352 

динара, који се финансира делом из средстава европске уније у износу од 10.171.255 динара, а делом 

из средстава буџета у износу од 1.571.097 динара. 

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 

Функција 421  

Планирана су средства у укупном износу од 15.256.582 динара за следеће намене: 
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 Планирана су средстава у износу од 1.400.000 динара за исплату накнада за рад на противградним 

станицама, 

  2.350.000 динара  опредељено је Агенцији за рурални развој општине, 

  6.450.000 динара за директне подстицаје пољопривредним произвођачима кроз суфинансирање у 

набавци пластеника и опреме за наводњавање, отплату камата за кредите пољопривредним 

произвођачима, подршку пчеларима, итд. Средства ће се користити по усвојеном  Програму за развој 

пољопривреде и након сагласности надлежног Министарства. 

 Средства у износу од 600.000 динара планирана су за име дотација удружењима из области 

пољопривреде. Средства ће се користити након спроведеног конкурса за доделу дотација удружењима. 

Такође, у оквиру овог програма планирана су средства за спровођење пројекта „Унапређивање економског 

развоја подршком гајења воћа у општини Топола” у укупном износу од 2.556.582 динара, од чега из буџета 

општине 87.702 динара, а део у износу од 2.468.880 динара средствима Канцеларије уједињених нација. 

Програм 6 –Заштита животне средине 

Функција 520 

Планирана су средства у износу од 5.000.000 динара за израду ПТД за санацију и изградњу канализационе 

мреже, 

Функција 560 

За програм заштите животне средине за 2020. годину износе 2.000.000 динара. Средства за релизацију 

активности ће се користити након добијања сагласности надлежног министарства. 

У оквиру истог програма а код ЈКСП „Топола” Топола,  планирана су средства за следеће намене: 

 услуге одржавања депоније у износу од 6.650.000 динара, а у складу са Програмом рада ЈКСП 

„Топола”, 

 изградњу кишне канализације „Деспотовица-друга фаза” у износу од 13.051.800 динара, пројекат је 

вишегодишњи и реализоваће се и у 2020. години, 

 изградњу канализације у насељу „Камењак” у износу од 3.500.867 динара, пројекат је вишегодишњи и 

реализоваће се и у 2020. години. 

Програм 7 –Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Функција 451 

Укупно планирана средства за програм путне инфраструктуре износе 60.165.000 динара и то за: набавку 

каменог агрегата, набавку грађевинског материјала, обраду постојећег коловоза и наношење асфалтног слоја, 

израду хоризонталне сигнализације, одржавање семафора, израду пројектно-техниче документације за путеве, 

улице, мостове и за израду саобраћајне сигнализације, као и обавезе из 2019. године.   

У складу са Одлуком о повереним пословима, планирана су средства код ЈКСП „Топол”' Топола и то за: 

ревитализацију атарских путева, изградњу макадамских путева, превоз камена, поправку ударних рупа, рад 

грађевинске механизације, као и за уградњу вертикалне сигнализације. 

Програмом коришћења средстава за финансирање безбедности саобраћаја планирана су средства која  износе 

4.500.000 динара и наменски су опредељена из прихода од новчаних казни средства која  ће се употребити по 

Закону о финансирању безбедности саобраћаја и то за: набавку опреме за безбедност саобраћаја, одржавања 

едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају и набавке неопходног материјала. 

Средства ће се користити након усвајања програма коришћења средстава. 

Такође, у оквиру овог програма планирана су средства и за спровођење пројекта „Изградња паркинга и 

тротоара  око Визиторског центра” – прва и трећа фаза, у износу од 7.465.000 динара. Друга фаза пројекта се 

финансирала у 2019. години, делом од средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а 

делом из буџета општине. Реализација четврте фазе се планира у 2021. години. 

Програм 9-  Основно образовање  и васпитање 

Функција 912 

Финансирање расхода и издатака установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019).  

У буџету општине Топола за 2020. годину за основно образовање обезбеђена су средства у износу од 

45.987.760 динара. Ова средства користиће се за финансирање расхода за несметано функционисање установе 

и то: за трошкове електричне енергије, лож-уља, телефона, комуналних услуга, трошкове осигурања, превоза 

ученика, превоз наставника, исплату јубиларних награда, набавку материјала, услуга по уговору и за текуће 

поправке и одржавање објеката и опреме. 
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Највише средстава код основног образовања издваја се за сталне трошкове 15.333.000 динара, затим за превоз 

ученика 8.000.000 динара и превоз наставника 8.431.000 динара, текуће поправке и одржавање 2.705.000 

динара, исплата јубиларних награда 2.785.000 динара и набавка материјала  2.430.000 динара. 

Такође, у буџету општине су обезбеђена средства за инвестиционо одржавање и опремање школа   у укупном 

износу од 1.370.000 динара и то: реконструкција тоалета  у ОШ „Карађорђе” у Тополи, Санација фискултурне 

сале и котларнице ОШ „Милан Благојевић” Наталинци - издвојено одељење  у Јунковцу, реконструкција 

санитарних просторија у ОШ „Милутин Јеленић” Горња Трнава -издвојено одељење у Светлићу, замена 

столарије у ОШ „Милутин Јеленић” Горња Трнава - издвојено одељење у Д. Трнави, израда техничке 

документације за гасни прикључак и израда гасне  котларнице у ОШ „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, као и 

опрема за потребе образовања у свим школама. 

У оквиру овог програма  планирани су и пројекти и то: 

 Пројекат „Изградња фискултурне сале у ОШ „Живко ТомиЋ” у  Шаторњи, у укупном износу  од 

300.000 динара за одређена мерења, испитивања и прво пуштање у рад. Реализација започета  још у 

2016. Години, а завршава у 2019. години.  

Програм 10 - Средње образовање и васпитање  

Функција 920 

Средња школа „Краљ Петар  I” Топола 

Финансирање расхода установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019). 

Укупно планирана средстава за програм и програмску активност средњег образовања у 2020. години износи 

10.067.000 динара. Средства су планирана за текуће активности и несметано функционисање рада средњег 

образовања. 

Највише средстава код средњег образовања издваја се за сталне трошкове 3.705.000 динара, затим за накнаде 

запосленима 1.550.000 динара, текуће поправке и одржавање 1.050.000 динара, набавку материјала 1.070.000 

динара и набавку опреме 782.000 динара. 

Програм 11- Социјална и  дечија заштита  

Функција 040,070 и 090 

Укупно су планирана средства у износу од 40.500.000  динара и то за следеће намене:  

- 3.000.000 динара за исплату студентских стипендија; 1.300.000 динара за помоћ у школовању по 

решењу председника Општине и на основу мишљења интерресорне комисије; 2.800.000 динара за 

превоз ученика специјалних школа и њихових пратилаца; 250.000 динара за једнократне помоћи у 

натури по решењу председника Општине; 3.000.000 динара за Финансирање рада Црвеног крста, 

400.000 динара за дотације удружења из области социјалне заштите и 300.000 динара као подршка 

рађању и родитељству. 

- Помоћ за стамбено збрињавање избеглица, помоћ за набавку грађевинског материјала и једнократне 

помоћи одобрене од Комесаријата за избеглице у укупном износу од 16.324.000 динара, која се делом 

финансира од средстава Комесаријата за избеглице и делом из буџета општине Топола. 

Из наменских трансфера за услуге социјалне заштите суфинансирају се следеће дневне услуге у заједници, а у 

складу са Одлуком о правима на материјалну подршку и услуге социјалне зашите у Општини Топола 

(„Службени гласник СО Топола” број 20/2012, 12/2016 и 20/2018) и то: 

 У оквиру социјалног сервиса за Помоћ у кући у складу са Одлуком о формирању социјалног сервиса за 

помоћ у кући („Службени гласник СО Топола” број 20/2018): 

 Услуга  „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице” у износу од  2.040.000 

динара, 

 Услуга  „Помоћ у кући за старе у општини Топола” у износу од  3.000.000 динара 

 Услуга  „Лични пратилац деце” у износу од 3.400.000 динара.   

Све дневне  услуге у заједници се финансирају у складу са важећим законским прописима. 

У оквиру истог програма а код корисника – Центар за социјални рад у Тополи, планирана су средства за 

следеће намене: 

 3.000.000 динара за једнократне помоћи, проширена права и смештај деце, као и средства за социјално 

становање у заштићеним условима по решењима Центра за социјални рад; 

Програм 12- Здравствена заштита  

Функција 760 

Укупно су планирана средства у износу од 2.770.000 динара за текуће и инвестиционо одржавање Дома 

здравља у износу од 2.500.000и за исплату накнаде за мртвозорство у износу од 270.000 динара. 
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Програм 13- Развој културе и информисања 

Функција 820 

Планирана су средства у укупном износу од 21.540.537 динара и то за: 

 финансирање удружења из области културе планиран је износ од 1.000.000 динара за који ће бити 

расписан Јавни конкурс за финансирње програма од јавног интереса која реализују удружења и  

 финансирање унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у износу од 1.550.000 

динара након спроведене јавне набавке. 

Средства у износу од 19.020.537 динара, а у оквиру овог програма, предвиђена су за финансирање установа 

културе општине Топола, а намена  је дата у делу образложења за индиректне кориснике буџета општине. 

Програм 14- Развој спорта и омладине 

Функција 810 

За финансирање спорта на територији општине планирана су средства у укупном износу од 18.328.000 

динара и то за: редовно годишње финансирање спортских клубова у износу од 6.300.000 динара, предшколски 

и школски спорт 1.000.000 динара, финанисрање инвестиција из области спорта 1.000.000 динара, као и за 

редовно финансирање Спортског привредног друштва СОФК  „Карађорђе” у износу од 7.500.000 динара. За 

дотације спортским клубовима, осим Спортског привредног друштва СОФК „Карађорђе”, ће се расписати 

Јавни конкурс за финансирање удружења. 

Такође, у оквиру овог програма планирана су средства за спровођење пројекта „Санација свлачионица СОФК-

а „Карађорђе” у Тополи” у износу од 2.028.000 динара. 

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Функција 640 

У оквиру овог програма планирано је спровођење вишегодишњег пројекта „Реконструкција, рационализација 

и одржавање јавне расвете” (Јавно приватно партнерство) у износу од 11.000.000 динара. Рок за измирење 

обавеза по овом вишегодишњем уговору је 2030. година. 

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Планирана су средства у укупном износу од 5.212.000 динара и то из буџета општине  5.960.000 динара и 

средства из осталих извора у износу од 725.000 динара. Наведена средства су планирана за функционисање 31 

Месне заједнице, односно покриће текућих расхода. Средства су опредељена за следеће намене: сталне 

трошкове (трошкови платног промета, трошкови електричне и комуналне услуге), услуге по уговору (за 

услуге одржавања опреме), текуће поправке и одржавање зграда и објеката Месних заједница, набавку 

материјала за посебне намене (израда печата) и за накнаду трошкова превоза ученика. 

Програм  13-Развој културе и информисања 

У оквиру овог програма планирана су средства за расходе и издатке за два индиректна корисника буџета 

Општине Топола и то: 

 Библиотека „Радоје Домановић” Топола 

Планирана су укупна средства у износу од 8.883.000 динара и  опредељена  су за следеће намене: 

411-412 - Плате и социјални доприноси – средства су планирана у износу од 4.588.000 динара за пет 

запослених радника на нивоу исплаћене масе за 2019. годину, а у складу са Упутством  Министарства 

финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.   

413 - Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 70.000 динара за месечне карте за запослене на 

бази предвиђених и набавку новогодишњих пакетића за децу. 

414 - Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 50.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу. 

421 - Стални трошкови – планирана средства у укупном износу од 615.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкови платног промета, трошкови електричне енергије, комуналне услуге, 

услуге комуникација, трошкови осигурања.  

422 - Трошкови путовања – планирана средства у укупном износу од 40.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање трошкова службеног путовања у земљи. 

423 - Услуге по уговору – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 835.000 динара 

односе се на: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, 

трошкови репрезентације остале опште услуге.  

424 - Специјализоване услуге у оквиру програмске активности 0002 – планирана средства на овој 

економској класификацији у износу од 600.000 динара односе се на расходе за: ауторске хонораре и исплате 

по уговору о делу за приређиваче културних програма (књижевне вечери, изложбе, концерти). 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXIII      Број 17   17. Децембар 2019.  страна  201 

 

 

 

425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

150.000 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде Библиотеке, кречење просторија; одржавање 

столарије и електро и водоводних инсталација. 

426 - Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 205.000 динара односе се 

на расходе; канцеларијски и сличан материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених  као и 

материјал за одржавање хигијене. 

465 - Остале дотације по закону – планиране су у износу од 35.000 динара и односе се на разлику од 

умањења зараде за запослене који се уплаћује на рачун Буџета Републике, а за исплату плате за децембар 

2019. године. 

482 - Порези и обавезне таксе – планиране су у изнсоу од 10.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси. 

511 - Зграде и грађевински објекти – планирана су средства у износу од 1.000.000  динара за Пројекат – 

„Реаконструкција и прикључак централног грејања на гасовод у Библиотеци „Радоје Домановић” у Тополи”. 

515 - Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 495.000 динара за потребе  куповине 

књига за бибилиотеку. 

 Културни центар Топола  

Планирана су укупна средства у износу од 10.137.537 динара и то из буџета општине 9.967.537.000 динара и 

средства из осталих извора у износу од 170.000,00 динара. Средства су опредељена за следеће намене: 

411-412 - Плате и социјални доприноси – средства су планирана у износу од  2.919.537 динара за три 

запослена радника на нивоу исплаћене масе за 2019. годину а у складу са Упутством Министарства финансија 

за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.   

413 - Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 10.000 динара за набавку новогодишњих 

пакетића. 

414 - Социјална давања запосленима – средства су планирана у износу од 130.000 динара, од чега  90.000 

динара за исплату накнаде за породиљско боловање и 40.000 динара за помоћ запосленима у медицинском 

лечењу. 

415 - Накнада трошкова за запослене – планирана су средства за 200.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне карте. 

421 - Стални трошкови – планирана средства у укупном износу од 655.000,00 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкови платног промета, трошкови електричне енергије, комуналне услуге, 

услуге комуникација, трошкови осигурања.  

422 -Трошкови путовања – планирана средства у укупном износу од 80.000,00 динара односе се на потребна 

средства за финансирање трошкова службеног путовања у земљи. 

423 - Услуге по уговору – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 870.000,00 

динара односе се на: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених , услуге 

информисања, трошкови репрезентације остале опште услуге.  

424 - Специјализоване услуге у оквиру програмске активности 0002 – планирана средства на овој 

економској класификацији у износу од 440.000,00 динара односе се на расходе за: активности везане за 

приређивање културних програма (представе за одрасле и децу, концерти, филмски и видео програм, 

радионице). 

425 -Текуће поправке и одржавање – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

250.000,00 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде, кречење просторија; одржавање столарије 

и електро и водоводних инсталација. 

426 - Материјал – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 223.000,00 динара 

односе се на расходе; канцеларијски и сличан материја, материјал за усавршавање и образовање запослених  

као и материјал за одржавање хигијене. 

465 - Остале дотације по закону – планиране су у износу од 30.000,00 динара и односе се на разлику од 

умањења зараде за запослене који се уплаћује на рачун Буџета Републике а за исплату плате за децембар 2019. 

године. 

482 - Порези и обавезне таксе – планиране су у износу од 20.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси. 

512 - Машине и опрема – планирана су средства у износу од 180.000,00 динара за набавку рачунарске и 

уградне опреме, као и за набавку табле са логотипом установе. 

У оквиру овог индиректног корисника планирани су пројекти из области културе и то: 
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- Велика школска позорница, Манифестација „Божић-Бадњи дан”, Промоција програма „Тополско 

лето”, Фестивал Дуо драме, Ликовна колонија у Липовцу, Рок концерт, Слава општине, Етно сајам и 

Петровдански концерт у укупном износу од 4.063.000 динара од чега из средстава буџета 3.960.000 

динара, а 170.000 динара из осталих извора финанаисрања (средства  донатора). 

 Програм – Предшколско васпитање и образовање 

ПУ „Софија Ристић” Топола 

Планирана су средства у укупном износу од 69.820.000 динара и то из буџета општине 57.590.000 динара и 

средства из осталих извора у износу од 23.230.000 динара. Средства су опредељена за следеће намене: 

411-412 - Плате и социјални доприноси – средства су планирана у износу од  41.190.000 динара за  запослене 

раднике, на нивоу исплаћене масе за 2019. годину, а у складу са Упутством Министарства финансија за 

припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.  

413 - Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 40.000 динара за набавку новогодишњих 

пакетића за децу запослених у установи. 

414 - Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 40.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу, а у складу са Посебним колективним уговором за предшколске установе. 

415 - Накнада трошкова за запослене – планирана су средства за 1.500.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне карте. 

416 - Накнада за јубиларне награде – у износу од 1.400.000 динара  планирана  за десет запослених  радника 

који стичу право у 2020. години, а на основу Посебног колективног уговора за  Предшколске установе.  

421 - Стални трошкови – планирана средства у укупном износу од 4.995.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкови платног промета, трошкови електричне енергије, трошкови грејања 

установе, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања.  

422 -Трошкови путовања – планирана средства у укупном износу од 525.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи, као и за  трошкове дневница васпитачима 

за ваннаставне активности за реализацију екскурзије и зимовања (извор 16). 

423- Услуге по уговору – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 3.215.000 динара 

односе се на: компјутерске услуге , услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, 

трошкови репрезентације остале опште услуге.  

424 - Специјализоване услуге – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 720.000 

динара односе се на расходе за  активности везане за услуге  јавног здравства. 

425 - Текуће поправке и одржавање – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

800.000 динара односе се на расходе: текуће поправке зграде, столарске и молерске радове, радове на 

водоводу и канализацији, централном грејању и елетричним инсталацијама. Такође, планирана је одржавање 

опреме пре свега рачунарске опреме, одржавање лифта, сервис и поправка возила, одржавање опреме за 

домаћинство и угоститељство. 

426 - Материјал – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 5.370.000 динара односе 

се на расходе; канцеларијски и сличан материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених  као и 

материјал за одржавање хигијене. 

465 - Остале дотације по закону – планиране су у износу од 270.000 динара и односе се на разлику од 

умањења зараде за запослене који се уплаћује на рачун Буџета Републике, а за исплату плате за децембар 

2019. године. 

482 - Порези и обавезне таксе – планиране су у изнсоу од 60.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси  на предлог извшења у поступцима принудне наплате од родитеља и регистрације возила. 

511 - Зграде и грађевински објекти – планирана су средства за релизацију пројекта „Завршни радови на 

надограђеном делу објекта у ПУ „Софија Ристић” у  износу од 8.055.000 динара. 

512 - Машине и опрема – планирана су средства у износу од 1.640.000 динара и то за: набавку опреме за 

домаћинство у износу од 500.000 динара, набавку опреме  за угоститељство  у износу од 500.000 динара, као и 

за  набавку опреме за образовање (креветићи за децу, теписи, беле табле и дечији столови и столице и сл.) 

 Програм Развој туризма - Туристичка организација  „Опленац”  

Укупно планирана средства за расходе износе 15.879.390 динара од тога из буџетских средства  12.979.390 

динара и из осталих извора финанаирања 2.900.000 динара. 

411-412 - Плате и социјални доприноси – средства су планирана  у износу од 4.570.000 динара за  пет 

запослених радника на нивоу исплаћене масе за 2019. годину, а у складу са Упутством Министарства 

финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.   

413 - Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 10.390 динара за месечне карте за запослене. 
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414 - Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 50.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу. 

415 - Накнада трошкова за запослене – планирана су средства за 130.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне карте. 

421 - Стални трошкови – планирана средства у укупном износу од 354.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања.  

422 -Трошкови путовања – планирана средства у укупном износу од 130.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи. 

423 - Услуге по уговору – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 380.000 динара 

односе се на: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, 

трошкови репрезентације остале опште услуге  

425 -Текуће поправке и одржавање – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

80.000 динара односе се на расходе за текуће поправке опреме - фотокопир апарата као и постојећих клима 

уређаја. 

426 - Материјал – планирана средства на овој економској класификацији у износу од 80.000  динара односе се 

на расходе, канцеларијски и сличан материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених  као и 

материјал за одржавање хигијене. 

465 - Остале дотације по закону - планиране су у износу од 30 динара и односе се на разлику од умањења 

зараде за запослене који се уплаћује на рачун Буџета Републике, а за исплату плате за децембар 2019. године. 

482 - Порези и обавезне таксе – планиране су у изнсоу од 45.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси. 

512 - Машине и опрема – планирана су средства у износу од 70.000  динара за набавку опреме – две климе за 

потребе Визиторског центра. 

523 - Залихе за даљу продају – планирана су средства за набавку сувенира ради даље продаје у износу од 

150.000 динара. 

У оквиру програмске активности 002 - Промоција туристичке понуде, планирана су средства у укупном 

износу од 600.000 динара, од чега 500.000 динара на име стручних услуга за посете на сајмовима а 100.000 

динара на име промотивног материјала. 

Такође, културно туристичка манифестација „Опленачка берба” планирана је у оквиру  Туристичке 

организације у укупном износу од 9.200.000 динара од чега из средстава локалног буџета планиран је износ од 

6.300.000 динара, из донаторских средстава физичких и правних лица као и из средстава Министарства 

туризма у укупном износу од 2.900.000  динара. 

Средства за спровођење манифестације ће се користити након доношења Плана и програма манифестације као 

и након спроведених поступака јавних набавки. 

Раздео 5. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                
Укупно планирани приходи у 2020. години износе 2.202.000 динара. 

Средства су предвиђена за следеће трошкове: 

411 и 412 - Плате и доприноси – укупно планирана средства износе 2.016.000 динара и односи се на масу 

средстава за плату два запослена радника. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2019. године, а у 

складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину.  

 414 - Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 30.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу. 

421 - Стални трошкови – планирана средства у укупном износу од 31.000 динара односе се на потребна 

средства за услуге комуникација.  

422 - Трошкови службених путовања – планирани су у износу од 10.000 динара за потребе службених 

путовања општинског правобраниоца  а на основу процене и реализације из 2019. године. 

423 - Услуге по уговору – планиране су у укупном износу од 10.000 динара за услуге образовања и 

усавршавања запослених и потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима. 

426 - Материјал – средства су планирана у износу од 90.000 динара за набавку канцеларисјког материјала и 

стручне литературе за потребе правобранилаштва. 

465 - Остале дотације по закону – планиране су у износу од 15.000 динара и односе се на разлику од 

умањења зараде запослених који се уплаћује на рачун Буџета Републике, за исплату плате за децембар 2019. 

године. 
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III Нормативни део буџета 
У нормативном делу Одлуке утврђени су директни буџетски корисници, начин коришћења средстава 

непосредно у зависности од остварених прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских 

средстава у току буџетске године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, као и непосредна одговорност, 

начелника општинске управе, руководилаца директних и индиректних буџетских корисника за закониту, 

наменску и економичну употребу буџетских средстава. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Самостални саветник за                                      Руководилац одељења 

буџет и општу потрошњу                                                                                                         Јасна Миљковић, с.р 

Маргарета Живановић, с.р.                                                   . 

-3- 

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС” број 21/2016), члана 40. став 1, тачка 18 Статута општине Топола („Службени 

гласник РС”, број 2/2019) и члана 154. став 2, Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 17. децембра 2019. године усваја следећи: 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

за 2020. годину 

1. Постојећи број службеника и намештеника на дан 31. децембра 2019. године 

а) по радним местима 

 

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник општинске управе, службеник на положају 1 

Руководилац Одељења за општу управу  1 

Радни односи и персоналне евиденције 1 

Послови пријемне канцеларије и рад са странкама 1 

Послови архиве и експедиција поште 1 

Послови картотеке 1 

Административни послови за потребе одељења 1 

Матичар за матично подручје Топола 1 

Матичар за матично подручје Наталинци 1 

Матичар за матично подручје Доња Шаторња 1 

Матичар за матично подручје Горња Трнава 1 

Заменик матичара за матично подручје Топола 2 

Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња 1 

Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава 1 

Послови рада МЗ Винча, Овсиште и Пласковац са седиштем у Винчи 0 

Послови вођења бирачког списка 1 

Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове евиденције управљања имовином  
1 

Управни поступак у грађевинарству 0 

Послови просторног планирања 1 

Послови саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова 1 

Административно технички послови Одељења и Одсека 1 

Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета 

животне средине 
1 

Имовинско-правни и комунално стамбени послови 1 

Руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности  1 

Стручни послови за буџет и општу потрошњу 1 

Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за младе 1 

Послови спорта 1 

Контролор ликвидатор  1 
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Благајник 1 

Књиговођа главне књиге трезора 1 

Шеф Одсека рачуноводства и контроле 1 

Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних 

евиденција директног буџетског корисника 
1 

Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и 

туризам 
1 

Административни послови из области пољопривреде, личног рада и туризма 1 

Оператер за послове у области друштвене бриге о деци, социјалне и борачко 

инвалидске заштите 
1 

Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области 

друштвене бриге о деци 
1 

Стручни послови за јавне набавке 1 

Административно-технички послови за јавне набавке и евиденција 

материјалног књиговодства основних средстава Општинске управе 
1 

Шеф одсека локалне пореске администрације 1 

Послови за утврђивање пореских и других обавеза 1 

Послови наплате пореских и других обавеза 1 

Порески инспектор  1 

Послови вођења пореског поступка 1 

Књиговођа-администратор 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције 1 

Просветни инспектор 1 

Грађевински инспектор 1 

Инспектор за саобраћај и путеве 1 

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине 1 

Послови саобраћаја 1 

Комунални редар за област грађевинарства 1 

Комунални редар за област заштите животне средине и комуналних делатности 1 

Програмерски и оперативни послови 1 

Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и 

Штаб за ванредне ситуације 
2 

Послови информисања 1 

Портир-возач 2 

Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач 1 

Координатор локалног економског развоја 1 

  

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Комунални редар-помоћни радник 1 

Дактилограф-оператер 1 

Ложач централног грејања-домар 1 

Кафе куварица-помоћни радник 1 

б) по звањима 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Самостални саветник 8 

Саветник 11 

Млађи саветник / 

Сарадник 9 

Млађи сарадник / 

Виши референт 30 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник  4 
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2.Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2020. години за коју се 

доноси Кадровски план 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Самостални саветник 10 

Саветник 14 

Млађи саветник 1 

Сарадник 9 

Млађи сарадник / 

Виши референт 30 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник 4 

3.Број приправника чији се пријем планира 

ПРИПРАВНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

Средња стручна спрема / 

3.Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету председника 

општине 

ВИСИНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

Средња стручна спрема 1 

4.Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима посла 

ВИСИНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2 

Средња стручна спрема / 

У Општинској управи општине Топола радни однос мирује за (2) два службеника, оба распоређена на радна 

месту у звање самосталног саветника. Они нису приказани у постојећем броју службеника за 2020. годину и 

нису приказани у планираном броју службеника за 2020. годину.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-346/2019-05-I                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.12.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р. 

-4- 

На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06...95/18 – 

др.закон), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 

129/07...47/18), , члана 73. став 1. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19), члана 5. 

Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник РС”, број 15/10 и 51/10), члана 5. 

Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које 

пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као 

и начина и рокова плаћања („Службени гласник РС”, број 47/19 и 51/19), члана 40. став 1. тачка 43. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”,  број 2/2019) и члана 154. став 2. и члана 155. став 1.  

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 17.12.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ  

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

Члан 1. 

Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свога места 

пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, 

саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на територији општине Топола. 

 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXIII      Број 17   17. Децембар 2019.  страна  207 

 

 

 

Члан 2. 

Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 

100,00 динара. 

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја (у даљем 

тексту: давалац смештаја). 

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе. 

Члан 3. 

Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ који као физичко лице пружа услуге 

смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству. 

Боравишну таксу из става 1. овог члана физичко лице плаћа у утврђеном годишњем износу у складу са актом 

Владе којим се утврђују ближи услови и начини висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице 

које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, 

као и начин и рокови плаћања.  

Члан 4. 

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун јавног прихода, до 

петог у месецу, за претходни месец. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене 

боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утвбрђене обавезе. 

Члан 5. 

Боравишну таксу не плаћају: 

1. деца до седам  година старости; 

2. лица упућена на бањско лечење и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране 

надлежне лекарске комисије; 

3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, 

цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних 

мишићних и неуромишћних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и 

мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа; 

4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења 

спортско-рекреативних и других активности по програму Министарства надлежног за послове просвете, 

студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у 

складу са наставним планом образовне установе, као и учесици републичких и регионалних такмичења  у 

знању и вештинама; 

5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе;  

6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.  

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 - 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњењи  услови из става 1. 

овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије и др...). 

Члан 6. 
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета општине Топола. 

Члан 7. 

 У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања,  застарелости, наплате и принудне наплате, 

рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком сходно се 

примењују одредбе којим се уређује порески поступак и порескаадминистрација, ако законом којим се уређује 

област угоститељства није другачије одређено. 

Члан 8. 

Инспекцијски надзор у делу контроле, наплате и уплате боравишне таксе предвиђене овом одлуком, врши 

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности – Одсек за локалну пореску администрацију 

преко инспектора надлежног за контролу изворних прихода општине Топола. 

Члан 9. 

Новчаном казном предвиђеном законом, казниће се правно лице, предузетник, физичко лице и одговорно лице 

у правном лицу за непоштовање одредби из ове одлуке.  

Члан 10. 

Даном примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени гласник СО Топола”, 

број 20/2012). 
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Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, a 

примењиваће се од  01.01.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК             

Број: 020-353/2019-05-I                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.12.2019.године                                                                                                                Драган Јовановић с.р                                                                                                             

-5- 

На основу члана 32. став 1. тачке 3., 6. и 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 129/07 и 

83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12, 99/2013-усклађени динарски износ, 125/2014-усклађени динарски 

износ, 95/2015- усклађени динарски износ, 83/2016, 91/2016- усклађени динарски износ, 104/2016-др. закон, 

96/2017- усклађени динарски износ, 89/2018 - усклађени динарски износ и 95/2018-др. закон), одредби Закона 

о републичким административним таксама („Сл. гласник РС” број 43/03...38/2019 - усклађени динарски 

износ), члана 40. став 1. тачка 3) Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 02/2019), 

члана 154. став 2. и члана 155. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола”, број 05/2019),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 17.12.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним административним таксама („Сл. гласник СО 

Топола” број 22/2017), на следећи начин: 

У таксеној тарифи, брише се тарифни број 10. 

У таксеној тарифи, мења се тарифни број 11. и уместо досадашњег сада гласи: 

„За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова плаћа се такса, и то: 

Локацијски услови 

- За објекте категорије  А ................................................................................................................................2.000,00 

- За објекте категорије  Б .................................................................................................................................3.000,00 

- За објекте категорије  В .................................................................................................................................5.000,00                                                                                                                                                      

- За објекте категорије  Г .................................................................................................................................5.000,00.” 

У таксеној тарифи, брише се тарифни број 12. 

У таксеној тарифи, мења се тарифни број 14. и уместо досадашњег сада гласи: 

„За списе и радње из области грађевинских послова: 

 Пријава завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу                                                                

- За објекте категорије  А ................................................................................................ ……………………2.000,00 

- За објекте категорије  Б .................................................................................................................................3.000,00 

- За објекте категорије  В .................................................................................................................................5.000,00                                                                                                                                                      

- За објекте категорије  Г .................................................................................................................................5.000,00 

Постављање монтажног објекта-киоска до 25 м² на грађевинском земљишту..........................................2.500,00.” 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику СО Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-347/2019-05-I                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.12.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 127/2009, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др. закон и 47/2018), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон), члана 40. став 1. 

тачка 6) Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, број 02/2019), члана 154. став 2. и члана 155. став 

1. Пословника о раду Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, бр. 05/2019),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној 17.12.2019. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСКА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
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Члан 1. 

Овом одлуком прописује се поступак, односно услови и начин постављања, коришћења и уклањања 

привремених монтажних објеката – киоска на територији општине Топола. 

Члан 2. 

Привремени монтажни објекат у смислу ове одлуке је киоск који се привремено поставља на површинама из 

члана 3. ове одлуке, до привођења планираној намени, истека рока за коришћење локације или наступања 

других околности. 

Члан 3. 

Киоск се може постављати на: 

1) површинама јавне намене, 

2) површинама у јавном коришћењу, 

3) грађевинском земљишту у јавној својини општине. 

Површина јавне намене, у смислу одредаба ове одлуке, јесте простор утврђен планским документом за 

уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина (улице, тргови, паркови и др.). 

Површине у јавном коришћењу, у смислу одредаба ове одлуке, су површине које планским документом нису 

одређене као површине јавне намене, а доступне су већем броју грађана (изграђене и уређене саобраћајне и 

зелене површине унутар и између отворених стамбених блокова, испред или између зграда и сл.). 

Члан 4. 

Киоск је типски монтажно-демонтажни објекат, изграђен од материјала који је постојан на атмосферске 

утицаје, лак за одржавање, који служи за обављање занатско-услужних и других делатности и испуњава 

санитарно - техничке и амбијенталне услове. Површина киоска одређује се Програмом за постављање 

монтажних објеката – киоска на подручју општине Топола (у даљем тексту: Програм).                                       

  У киоску се може обављати искључиво шалтерска продаја производа (штампа, дуван, папирна галантерија, 

књиге, школски прибор, играчке, бижутерија, лутрија и други производи у оригиналној амбалажи) и обављати 

трговачке, занатско-услужне и друге делатности, које не утичу штетно на животну средину.                       

 Киоск се поставља на готову подлогу (асфалт, бетон, камене плоче, дрво), а може се поставити и уклонити са 

локације у целини или у деловима. 

Члан 5. 
Киоск својим изгледом, обликом и бојом мора бити усклађен са простором у којем се поставља. 

Киоск се опрема потребним инфраструктурним инсталацијама.  

Локације и услови за постављање киоска одређују се Програмом. 

Члан 6. 

Програм доноси Општинско веће општине Топола, на предлог организационе јединице Општинске управе 

надлежне за послове урбанизма. 

Програм се доноси за период од пет година. 

Члан 7. 

Програм садржи текстуални и графички део. 

Текстуални део садржи: 

- постојеће стање, 

- локације са површинама за постављање киоска, 

- величину, намену и /или тип киоска, 

- услове за постављање киоска у погледу положаја, величине, облика, материјала и др. 

- делатности које се могу обављати у киоску на одређеној локацији, 

- мере за спровођење Програма. 

Графички део садржи графичке приказе и друге податке и правила од значаја за припремање техничке 

документације. 

Члан 8. 

Локације за киоск дају се на коришћење у поступку прикупљања писмених понуда, јавног надметања и 

непосредном погодбом. 

Члан 9. 

Одлуку о покретању поступка за давање на коришћење локације за киоск прикупљањем писмених понуда и 

јавним надметањем, у складу са Програмом, расписује Општинско веће. 

Поступак из става 1. овог члана спроводи комисија која има председника и четири члана, који се одређују у 

одлуци о покретању поступка (у даљем тексту: Комисија). 
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Члан 10. 

Комисија објављује оглас за давање у закуп локација за постављање киоска у средствима јавног информисања 

на подручју општине Топола, званичном сајту општине Топола и огласној табли Општинске управе општине 

Топола. 

Оглас садржи: 

- локацију за киоск, 

- тип и површину киоска који може да се постави, 

- делатност која може да се обавља у киоску, 

- период на који се даје локација за киоск, 

- рок и начин подношења понуда, односно пријава за јавно надметање, 

- почетни износ накнаде за локацију, 

- висину гарантног износа за учешће на огласу, 

- податке о обавезној садржини понуде, 

- место и време јавног отварања понуда, односно време и место одржавања јавног надметања, 

- назначење да учесник огласа који добије локацију, у случају одустанка губи право на повраћај гарантног 

износа. 

Члан 11. 

Локација за киоск даје се на период до највише пет година. 

Члан 12. 

Почетни износ накнаде за доделу локација за постављање киоска изражава се у дин./м² бруто површине 

објекта, на месечном нивоу, по зонама одређеним у одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на 

територији општине Топола, и износи: 

I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 

275,00 250,00 200,00 175,00 175,00 175,00 

Висину гарантног износа за учешће у поступку утврђује Општинско веће у одлуци о покретању поступка из 

члана 9. став 1. ове одлуке. 

Члан 13. 

Обавезну садржину понуде, односно пријаве чини: 

- име и адреса, односно седиште учесника огласа, 

- назнака локације за киоск за коју се подноси понуда, односно пријава, 

- доказ о уплаћеном гарантном износу, 

- понуђени износ накнаде, осим код јавног надметања. 

Понуде, односно пријаве за јавно надметање подносе се Комисији у затвореној коверти са назнаком: „понуда 

за оглас за локацију за киоск”, односно „пријава за јавно надметање за локацију за киоск”. 

Члан 14. 

О јавном отварању понуда и одржаном јавном надметању комисија води записник. 

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде и пријаве се не разматрају. 

Члан 15. 

У записник са јавног отварања понуда, односно одржавања јавног надметања, комисија уноси за сваку 

локацију за киоск: 

- број уредних, потпуних и благовремених понуда, односно пријава за јавно надметање, 

- доказ о уплаћеном гарантном износу, 

- понуђени износ накнаде, односно постигнути највећи износ накнаде. 

Члан 16. 

Председник комисије отвара понуде и јавно саопштава садржину сваке понуде. 

Комисија утврђује редослед понуда према висини понуђеног износа накнаде. 

Право на доделу локације за киоск стиче учесник огласа који је понудио највиши износ накнаде. 

Члан 17. 

Јавно надметање се може одржати ако су пријављена и присутна најмање два учесника, који су уредно поднели 

пријаву. 

Члан 18. 

Јавно надметање се одржава у месту и у време које је одређено огласом. 

Јавно надметање почиње објављивањем почетног износа накнаде за локацију. 

Комисија затим позива учеснике на надметање о висини накнаде. 

Учесници јавног надметања, пред комисијом усмено дају своје понуде. 
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Јавно надметање се завршава када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву комисије, не јави 

учесник јавног надметања са већим износом. 

Право на доделу локације за киоск стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ накнаде за 

локацију. 

Члан 19. 

Учеснику огласа коме није додељена локација за киоск враћа се уплаћени гарантни износ у року од осам дана 

од дана коначности решења о давању локације за киоск. 

Члан 20. 

Уколико учесник огласа који је стекао право на локацију за киоск одустане од понуде, локација за киоск се 

додељује следећем учеснику огласа према утврђеном редоследу понуда, односно следећем учеснику јавног 

надметања који је понудио највећи износ накнаде. 

Учесник огласа који је одустао од понуде нема права на повраћај гарантног износа. 

Члан 21. 

На основу предлога комисије, председник општине за сваку локацију доноси решење о давању на коришћење 

локације за киоск, које се доставља учесницима огласа.  

На решење из предходног става може се поднети жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема 

решења. 

Одлука Општинског већа је коначна. 

Члан 22. 

Учесник огласа, коме је коначним решењем дата локација за постављање киоска, дужан је да у року од пет 

дана од дана пријема позива за закључење уговора, закључи уговор о коришћењу локације. 

Уговор о коришћењу локације у име општине закључује председник општине или лице које он овласти. 

Уговор о коришћењу локације садржи: уговорне стране, датум и место закључења уговора, податке о локацији, 

време коришћења локације, висину накнаде за коришћење локације, рок и начин њеног плаћања, одредбе о 

случајевима за раскид уговора, назнаку обавезе лица које је добило локацију да уклони киоск са локације о 

свом трошку без права на надокнаду и обезбеђивање друге локације, у случају привођења земљишта намени 

по урбанистичком плану или у случају наступања других околности због којих се предметна локација мора 

преуредити. 

Члан 23. 

Уколико лице које је добило локацију, у прописаном року не закључи уговор, губи право на локацију за киоск 

и право на повраћај гарантног износа. 

У случају из става 1. овог члана председник општине може донети решење о давању локације за киоск 

следећем учеснику огласа према утврђеном редоследу понуда, односно резултату јавног надметања или 

расписати нови оглас. 

Члан 24. 

Локацију за киоск председник општине може дати на коришћење непосредном погодбом када ни после два 

узастопна јавна оглашавања локација није дата. 

Члан 25. 

Киоск се може поставити и на јавним површинама које су дате на коришћење и управљање другим правним 

лицима, под условом да надлежни орган у правном лицу спроведе поступак давања локације за киоск у складу 

са својим актима или посебним прописима. 

Члан 26. 

Лице коме је одобрено постављање киоска, дужно је да: 

1.  Киоск постави и користи у складу са донетим решењем из члана 21. и закљученим уговором из члана 22. 

ове одлуке; 

2.  Уклони киоск након истека рока за коришћење додељене локације за постављање киоска и локацију на 

којој се киоск налазио доведе у уредно и првобитно стање; 

3.  Киоск одржава у уредном стању; 

4. Киоск привремено уклони са места постављања док то захтева извођење хитних и неопходних радова, о 

свом трошку. 

Забрањено је вршити замену одобреног киоска другим објектом и вршити промену делатности у киоску без 

одобрења надлежног органа. 

Члан 27. 

Лице коме је одобрено постављање киоска на јавној површини дужно је да најкасније у року од три дана од 

дана истека рока за коришћење додељене локације за постављање киоска, киоск уклони са јавне површине. 
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Уколико лице не поступи у року из става 1. овог члана, комунални инспектор спровешће поступак принудног 

уклањања киоска. 

Принудно уклањање извршиће јавно предузеће, односно правно лице, односно предузетник коме су поверени 

ови послови од стране општине Топола, а о трошку лица које је поставило киоск  на јавној површини. 

Ако власник, односно корисник киоска, не преузме киоск у року од 30 дана од дана принудног уклањања, 

киоск се може продати на јавној лицитацији. Средства остварена од продаје користе се за намирење трошкова 

уклањања и чувања. 

Члан 28. 

Власник киоска дужан је да уклони објекат са локације о свом трошку, без права на надокнаду и права на 

обезбеђење нове локације у случају привођења земљишта намени по урбанистичком плану и у случају 

наступања других околности због којих се предметна локација мора преуредити. 

Члан 29. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке и појединачних аката донетих на основу ове одлуке врши 

комунални инспектор. 

Члан 30. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор дужан је да нареди уклањање киоска са јавних 

површина ако су постављени противно одредбама ове одлуке. 

Члан 31. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно 

одредбама ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 

10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у износу од 50.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице, новчаном казном у износу од 10.000,00 динара. 

Члан 32. 

За прекршај из члана 31. ове одлуке, комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом. 

Члан 33. 

О додељеним локацијама и издатим одобрењима за постављање киоска надлежна организациона јединица 

Општинске управе води посебан регистар. 

До доношења Програма за постављање монтажних објеката – киоска на подручју општине Топола у складу са 

одредбама ове одлуке, примењиваће се Програм за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном 

грађевинском земљишту („Службени гласник СО Топола” број 03/2005 и 08/2007). 

Члан 34. 

Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о постављању монтажних објеката („Службени 

гласник СО Топола” број 11/2003, 17/2004, 03/2005 и 14/2009). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-348/2019-05-I                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 17.12.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р.     

-7- 

На основу члана 20. став 1., тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-

др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 27. ставови 10. и 11., члана 49. став 3. и члана 54. Закона о 

јавној својини („Сл. гласник РС”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 

95/2018), члана 1. и осталих одредаба Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС”, бр. 

16/2018), одредби Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр. 104/16), члана 40. став 1. 

тачке 6), 23), 25) и 36) Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 02/2019), члана 154. 

став 2. и члана 155. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, бр. 

05/2019), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана  17.10.2019.године, донела је 

ОДЛУКУ 

О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови и начин располагања становима на којима општина Топола има право јавне 

својине или је носилац посебних својинских овлашћења. 

Члан 2. 

Становима у смислу ове одлуке сматрају се станови и стамбене зграде које је општина Топола (у даљем 

тексту: општина) као инвеститор изградила, купила или по другом основу стекла и на којима има право 

располагања. 

Станови се користи по основу права својине и права закупа. 

II СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ И КУПОВИНУ СТАНОВА,  

НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ 

Члан 3. 

За стицање станова куповином или изградњом, средства се обезбеђују из следећих извора;  

 Буџета општине; 

 Донација међународних институција, невладиних организација и домаћих правних и физичких лица;  

 Трансфера од других нивоа власти; 

 Кредита и  

 Других извора у складу са прописима. 

Средства обезбеђена у складу са ставом 1. овог члана могу се користити и за адаптацију и санацију станова. 

Станови изграђени или стечени из средстава донација међународних институција, невладиних организација и 

домаћих правних и физичких лица, дају се у закуп односно продају према условима прописаним Уговором о 

донацији. 

Члан 4. 

Скупштина општине Топола одлучује о: 

 Прибављању и отуђењу станова из јавне својине општине Топола; 

 Давању станова на коришћење установама, организацијама и јавним предузећима чији је оснивач 

општина Топола, ради решавања стамбених потреба запослених; 

 Уношењу станова у стамбени фонд и брисању из стамбеног фонда; 

 Претварању заједничке просторије која је делом или у целости у својини општине у нови стан или 

пословни простор, ако су за то испуњени услови по прописима о планирању и изградњи објеката; 

 Припајању заједничке просторије у својини општине суседном стану или пословном простору, 

уколико иста не испуњава прописане услове за претварање у посебан стан. 

 Општинско веће општине Топола одлучује о: 

 Давању станова у закуп у складу са одредбама ове одлуке и других  општих аката и позитивних 

прописа; 

 Давању станова на привремено коришћење за службене потребе; 

 Адаптацији и санацији станова  и 

 Другим питањима. 

III КОРИШЋЕЊЕ СТАНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ 

Члан 5. 

Стан у јавној својини општине Топола, чије је коришћење везано за вршење одређене службене дужности или 

функције (у даљем тексту: стан за службене потребе) у органима општине, а који је одређен за те намене, 

користи се на основу одлуке о додели стана за службене потребе на привремено коришћење лицу које врши 

службену дужност или функцију изван места свог пребивалишта. 

Одлуку о намени стана за службене потребе доноси Општинско веће. 

Стан за службене потребе не може се отуђити из јавне својине. 

Стан за службене потребе се даје на коришћење на основу писаног захтева и решења о избору, постављењу и 

распоређивању на одређену службену дужност или функцију. 

Ако је више лица поднело захтев за давање на коришћење стана за службене потребе, у том случају решавање 

захтева се врши по основу првенства у подношењу тог захтева. 

Члан 6. 

Лице које је добило на коришћење стан за службене потребе сноси трошкове коришћења стана као што су: 

потрошња воде, струје, грејања и други трошкови изазвани коришћењем стана, као и трошкове текућег 

одржавања. 
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Лице које је добило на коришћење стан за службене потребе учествује у раду скупштине стамбене заједнице у 

складу са Законом који уређује област становања (у даљем тексту: Закон). 

Члан 7. 

На основу одлуке о давању на коришћење стана за службене потребе закључује се уговор о коришћењу стана, 

чија је садржина одређена Законом. 

Уговор из става 1. овог члана, потписују лице које је добило на коришћење стан за службене потребе и 

председник општине. 

Уговорне стране су дужне да заједнички писано утврде стање у коме се налази стан у моменту предаје стана 

на коришћење. 

Члан 8. 

Уговор о коришћењу стана за службене потребе престаје да важи даном престанка вршења службене 

дужности, односно функције за чије вршење је везано коришћење стана за службене потребе, и у том случају 

корисник стана за службене потребе је дужан да се исели из стана. 

Уговор о коришћењу стана за службене потребе престаје да важи и ако корисник стана за службене потребе 

или члан његовог породичног домаћинства за време коришћења стана за службене потребе стекне у својину 

стан или породичну кућу или на други начин реши своју стамбену потребу у складу са Законом, у месту где 

врши службену дужност, односно фунцију. 

Члан 9. 

При исељењу, корисник стана за службене потребе дужан је да преда стан општини  у стању у коме је 

примљен, узимајући у обзир промене до којих је дошло услед редовне употребе стана. 

Уговорне стране су дужне да заједнички писано утврде стање у коме се налази стан у време предаје. 

IV  ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА  

Члан 10. 

Скупштина општине доноси одлуку о прибављању стана у јавну својину општине, односно о отуђењу стана из 

јавне својине општине, путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе.  

Одлука из става 1. садржи: 

- врсту поступка за прибављање, односно отуђење стана (јавно надметање, прикупљање понуда, непосредна 

погодба); 

- карактеристике стана који се прибавља, односно отуђује из јавне својине општине; 

- почетну купопродајну цену; 

- назначење лица која имају право учешћа у поступку; 

- критеријуме који ће се применити код оцене понуда; 

- оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка; 

- друге потребне елементе.  

Председник општине решењем именује комисију за спровођење поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе. Комисија има пет чланова, председника и четири 

члана. 

Иницијативу за покретање поступка прибављања, односно отуђења стана из јавне својине општине покреће 

Председник општине.  

Организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско - правне послове припрема акте за органе 

општине о прибављању, односно отуђењу стана и исте доставља Општинском већу, које утврђује предлоге 

аката и упућује их Скупштини општине ради разматрања и доношења.  

Обавезна садржина огласа за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда, одређена је 

подзаконским актом који прописује услове и поступак отуђења, односно прибављања непокретносту у јавну 

својину. 

Рокови плаћања, износ и начин полагања депозита, рок повраћаја истог, рок за подношење пријаве, односно 

понуде на оглас, који не може бити краћи од 15 дана, услови за учешће у поступку и тсл. одредиће прецизније 

комисија из става 3. овог члана, приликом расписивања огласа. 

Оглас за прибављање односно отуђење стана из јавне својине општине објављује се у дневном листу који се 

дистрибуира на територији општине Топола или у дневном листи који се дистрибуира на територији 

Републике Србије, на званичном сајту општине Топола и огласној табли Општинске управе општине Топола. 

Члан 11. 

По окончаном поступку јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе, Комисија из 

члана 10. став 3. ове одлуке доставља записник са предлогом одлуке организационој јединици Општинске 
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управе надлежној за имовинско - правне послове, који припрема нацрт одговарајућег акта и доставља га 

Општинском већу, ради утврђивања предлога одлуке.  

Скупштина општине доноси одлуку о прибављању, односно отуђењу стана из јавне својине општине.  

На основу одлуке из претходног става, уговор о прибављању и отуђењу стана у јавној својини општине, у име 

општине закључује председник општине, односно лице које он овласти, по претходно прибављеном мишљењу 

Општинског правобраниоца.                                        

Члан 12. 

Стан се може дати на коришћење установама, организацијама и јавним предузећима чији је оснивач општина 

Топола, ради решавања стамбених потреба  запослених у тим установама, организацијама и јавним 

предузећима. 

Одлуку о давању станова на коришћење правним лицима из става 1. овог члана, доноси Скупштина општине 

Топола. 

Решавање стамбених потреба  из става 1. овог члана, састоји се у давању у закуп стана за период од најдуже 5 

година, у складу са позитивним прописима. 

 V  ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП  

Члан 13. 

Општина може дати у закуп стан полазећи од прописане висине закупнине, у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно и непосредном погодбом. 

Стан се даје у закуп на одређено време, за период од најдуже пет година. 

Са закупцем стана који је стан користио као добар домаћин може се по истеку уговора о закупу закључити 

нови уговор о закупу за период од најдуже пет година, у складу са одредбама ове одлуке. 

Одлуку о покретању поступка давања у закуп стана у поступку јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда доноси Општинско веће.  

Поступак давања стана у закуп спроводи Комисија из члана 10. став 3. ове одлуке. 

Одлуку о давању у закуп стана доноси Општинско веће, на образложен предлог Комисије. 

Уговор о закупу стана закључује председник општине. 

Члан 14. 

Почетни износ закупнине за стан у јавној својини општине утврђује се у месечном износу по m
2
, према зонама 

одређеним у одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола. 

Члан 15. 

Почетни месечни износ закупнине утврђује Општинско веће, у одлуци о покретању поступка давања стана у 

закуп, на писмени предлог организационе јединице Општинске управе општине Топола надлежне за послове 

финансија и порески поступак. 

Члан 16. 

Закупнина за стан плаћа се до петог у месецу за текући месец. 

Цена закупа ће се месечно ревалоризовати применом месечног индекса потрошачких цена, када он достигне 

кумулативно ниво од 5% и више, према подацима Републичког завода за статистику који се објављују у 

„Службеном гласнику РС”.  

У закупнину није урачунат порез као ни други трошкови које плаћа закупац (струја, вода, грејање, изношење 

смећа и други трошкови). 

Члан 17. 

Финансијско-књиговодствене послове у погледу плаћања закупа и финансијских обавеза закупца као и надзор 

над применом члана 16. ове одлуке, врши организациона јединица Општинске управе општине Топола 

надлежна за послове финансија у општини. 

VI СТАМБЕНА ПОДРШКА - ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП  

      ПО УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА 

Члан 18. 

Општински станови се могу користити као вид стамбене подршке по условима непрофитног закупа, за 

решавање стамбених потреба лица која из социјалних, економских и других разлога не могу сопственим 

средствима да реше стамбену потребу по тржишним условима за себе и своје породично домаћинство.  

Станови из става 1. овог члана утврђују се у Програму за решавање стамбених потреба по условима 

непрофитног закупа (у даљем тексту: Програм). 

Програм усваја Општинско веће општине Топола. 
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Програмом се одређује: број, структура, површина, зона и остале карактеристике станова који се дају у закуп 

по условима непрофитног закупа, висина средстава намењених за адаптацију и санацију станова, рокови и 

приоритети реализације Програма и друга питања која су од значаја за ефикасно спровођење Програма. 

Општинско веће именује Комисију за спровођење поступка давања у закуп општинских станова по условима 

непрофитног закупа (у даљем тексту: Комисија). 

Комисију чине председник и четири члана. 

Комисија се именује на период од 4 године. 

Комисија предлаже Програм и акта у вези доделе станова на коришћење путем закупа по условима 

непрофитног закупа који проистичу из Закона и ове одлуке. 

Стан се даје у закуп на одређено време, за период од најдуже пет година. 

Са закупцем стана који је стан користио као добар домаћин може се по истеку уговора о закупу закључити 

нови уговор о закупу за период од најдуже пет година, у складу са одредбама ове одлуке. 

Члан 19. 

Категорије корисника стамбене подршке путем давања у закуп стана по условима непрофитног закупа су: 

1. Лице које је остало без стана или су му значајно нарушени услови становања услед конструктивне 

нестабилности објекта, односно услед елементарне и друге непогоде, а које нема довољно средстава да 

самостално реши стамбену потребу; 

2. Жртва породичног насиља без стана или одговарајућег стана, која нема довољно средстава да 

самостално реши стамбену потребу; 

3. Лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује 

социјалну заштиту; 

4. Лице без стана, односно без одговарајућег стана које има својство борца I категорије, као и корисник 

права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; 

5. Лице без стана, односно без одговарајућег стана које је особа са инвалидитетом; 

6. Лице без стана, односно без одговарајућег стана, које нема довољно средстава да обезбеди стан на 

тржишту за себе и своје породично домаћинство, односно да унапреди своје услове становања; 

7. Лице са занимањем од интереса за јединицу локалне самоуправе, у органима, установама, 

организацијама и заједницама за које се у буџету општине Топола обезбеђују средства за материјалне 

трошкове и зараде запослених, као и решавање стамбених потреба радника запослених у јавним 

предузећима која је основала општина Топола. 

8. Избегла и прогнана лица у складу са Законом који уређује ту област;  

9. Лица која се исељавају из нехигијенских зграда и станова. 

Лице без стана је лице које нема у својини стан, односно породичну кућу на територији Републике Србије, 

односно које има у својини једино стан или породичну кућу која не задовољава најмање један од услова 

прописаних Законом који уређује област становања, као и чланови уже породице са којима то лице живи у 

заједничком домаћинству. 

Лице из става 1. тачка 7. овог члана је лице које нема у својини стан, односно породичну кућу на територији 

општине Топола, као и чланови уже породице са којима то лице живи у заједничком домаћинству. 

Члан 20. 

Станови се расподељују на основу конкурса који расписује Комисија, осим станова за решавање стамбених 

потреба лица која се исељавају из зграда склоних паду и која су остала без стана услед елементарних 

непогода. 

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања на подручју општине Топола, званичном сајту 

Општине и огласној табли Општинске управе и траје 15 дана. 

Члан 21. 

На основу поднетих пријава и спроведеног бодовања у складу са Правилником о мерилима за утврђивање 

реда првенства за доделу стамбене подршке (,,Сл. Гласник РС”, бр. 75/17), Комисија сачињава ранг листу 

кандидата, која се објављује на огласној табли Општинске управе и званичном сајту општине.  

Учесник конкурса може поднети приговор Комисији на ранг листу, у року од 8 дана од дана објављивања ранг 

листе. 

Комисија после одлучивања о поднетим приговорима, утврђује коначну ранг листу, коју доставља 

Председнику општине. На основу коначне ранг листе Председник општине доноси Одлуку о расподели 

станова и доставља је учесницима конкурса. 

Учесник конкурса може поднети жалбу на одлуку о расподели станова Општинском већу општине Топола у 

року од 8 дана од дана пријема одлуке. Одлука Општинског већа је коначна. 
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Члан 22. 

На основу коначне одлуке о додели стана закључује се Уговор о давању стана у закуп на одређено време, 

најдуже на период до 5 година, ако овом Одлуком није другачије прописано. 

Висина закупнине одређује се у складу са актом о начину утврђивања закупнине који доноси министар 

надлежан за стамбене послове.  

Закупац је обвезан да плаћа закупнину најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец. 

Ако лице коме је додељен стан не потпише Уговор из става 1. овог члана, у року од 8 дана од дана позива за 

закључење уговора, сматра се да је одустао од стана и стан ће се доделити следећем лицу са ранг листе. 

Члан 23. 

На писани захтев закупца стана, уговор о закупу може се обнављати са истим роком и под истим условима, 

осим у случајевима: 

Ако изгуби статус социјално угроженог лица, 

Ако закупац или члан његовог породичног домаћинства реши стамбену потребу на други начин. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се Општинском већу најкасније 30 дана пре истека уговореног рока. 

Закупац је обавезан да уз захтев поднесе и доказе којима се потврђује да није дошло до промене услова за 

остваривање права на закуп у складу са одредбама ове одлуке. 

Обнављање трајања закупа стана регулише се анексом уговора о закупу стана. 

Члан 24. 

Средства на име закупнине уплаћују се на рачун буџета Општине Топола. 

Члан 25. 

Закупац стана датог у непрофитни закуп не стиче право на откуп стана у складу са одредбама Закона. 

VII ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 26. 

Трошкове текућег одржавања станова сносе корисници, односно закупци станова.  

Трошкове инвестиционог одржавања сноси општина Топола, за станове на којима је општина Топола носилац 

права јавне својине. 

Трошкове одржавања и управљања зградом сноси корисник, односно закупац стана. 

VIII ЕВИДЕНЦИЈА  

Члан 27. 

Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија води евиденцију, у складу са 

законом, о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини општине.  

 Јединствену евиденцију непокретности у јавној својини општине, у складу са Законом о јавној својини и 

уредбом Владе Републике Србије, води организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско - 

правне послове.  

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

Поступак за исељење бесправно усељених лица из станова у јавној својини општине покреће Општински 

правобранилац. 

Члан 29. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

Број:020-349/2019-05-I                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:17.12.2019. године                                                                                                     Драган Јовановић с.р. 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

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

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

писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 8. ст. 2 Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола, бр. 03/2019), члана 40. став 1. 

тачка 36) Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 02/2019), члана 154. став 2. и 

члана 155. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, 

број 05/2019), Извештаја комисије о спроведеном поступку отуђења непокретности у јавној својини општине 

Топола прикупљањем писмених понуда бр. 46-58/2019-02 од 04.12.2019. године и понуде „ФОРТУНА 

МАРКЕТ” Д.О.О. Аранђеловац број 1484/2019-02 од 29.11.2019. године,  
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 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 17.12.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К А 

о отуђењу непокретности у јавној својини општине Топола  

Члан 1. 

Након спроведеног поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Топола прикупљањем 

писмених понуда, овом одлуком отуђују се и преносе из јавне својине општине Топола у својину „ФОРТУНА 

МАРКЕТ” Д.О.О. Аранђеловац, ул. Кнеза Михаила б.б., матични број: 20219955, ПИБ 104780997 (у даљем 

тексту: купац), следећe непокретности: 

- Објекат – уписан као број зграде 1, површине 395 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 КО 

Топола (Варош); 

- Објекат – уписан као број зграде 2, површине 128 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 КО 

Топола (Варош); 

- Објекат – уписан као број зграде 3, површине 40 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 КО 

Топола (Варош); 

- Објекат – уписан као број зграде 4, површине 257 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 КО 

Топола (Варош); 

- Градско грађевинско земљиште под зградама – објектима и уз зграду – објекат, које чини КП бр. 815/6, у 

укупној површини  0.60.38 ха, уписано у ЛН бр. 810 КО Топола (Варош). 

Члан 2. 

Непокретности из члана 1. ове одлуке отуђују се и преносе у својину купцу за укупну купопродајну цену од 

331.000,00 евра.  

Купопродајну цену из предходног става купац ће уплатити на рачун буџета општине Топола број: 840-

841151843-84, по моделу 97 и позиву на број задужења 86-101 - сврха уплате: ,,плаћање купопродајне цене за 

непокретности на КП бр. 815/6 КО Топола (Варош)”, у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије за евро на дан уплате, у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора.  

У купопродајну цену урачунава се депозит који је купац уплатио на име учешћа у поступку отуђења 

непокретности, у износу од 1.000.000,00 динара. 

Члан 3. 

Купац је обавезан да непокретност из члана 1. ове одлуке приведе намени у складу са достављеним бизнис 

планом у понуди број: 1484/2019-02 од 29.11.2019. године, најкасније у року од три године од дана закључења 

купопродајног уговора, односно ступања у посед купљене непокретности. 

Члан 4. 

Овлашћује се председник општине да са купцем закључи уговор о отуђењу непокретности из члана 1. ове 

одлуке, којим ће бити регулисана сва права и обавезе између општине Топола и купца.  

Уговор из предходног става се закључује након добијања позитивног мишљења Општинског правобраниоца. 

Члан 5. 

Након закључења купопродајног уговора, исплате цене из члана 2. став 1. ове одлуке у целости и ступања 

купца у посед на непокретностима из члана 1. ове одлуке о чему ће се сачинити записник који потписују 

председник општине Топола и овлашћено лице купца, у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на 

њима, уписаће се својина у корист купца.  

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола”. 

Члан 7. 

Одлуку са образложењем доставити: Председнику општине, Општинској управи општине Топола – Одељењу 

за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања 

имовином и Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, Општинском правобраниоцу, 

купцу и архиви. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-345/2019-05-I                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 17.12.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р.    
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На основу члана 40. став 1. тачка 11. и 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 

2/2019) и чланова  154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола” број 3/2019), 
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Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 17.12.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола” Топола за 2020. 

годину, број 3912/2.1 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола” Топола на седници одржаној дана 

12.12.2019. године. 

II    Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-66/2019-05-I                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.12.2019. године                                                                                                            Драган   Јовановић с.р. 

-10- 

На основу члана 15в. став 4. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/16-

усклађени дин.изн., 104/2016-др. закон и 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018 – усклађени дин. изн. и 

95/2018 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 43. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, 

број 2/2019) и члана 154. став 2. ичлана 155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола”, број 3/2019) и Усклађених највиших износа локалне комуналне таксе за држање 

моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС”, 

број 86/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 17.10.2019.  године, донeла је 

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени гласник СО Топола”, број 20/2012, 20/2013, 24/2014, 

23/2015, 23/2016, 22/2017 и 22/2018), у таксеној тарифи врше се следеће измене: 

„Тарифни бр. 3. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних 

возила и машина” мења се и гласи: 

„Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила 

и машина се утврђује у следећим износима: 

1) за теретна возила 

- за камионе до 2 т носивости.............................................................................................................................1.750,00  

- за камионе од 2 до 5 т носивости..................................................................................................... ………...2.330,00  

- за камионе од 5 до 12 т носивости................................................................................................... ………...4.060,00  

- за камионе преко 12 т носивости..................................................................................................... …………5.800,00  

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)............................................................... ………...580,00 

3) за путничка возила. 

- до 1150 cm/3..........................................................................................................................................................580,00 

- преко 1150 cm/3 до 1300 cm/3..........................................................................................................................1.150,00 

- преко 1300cm/3 до 1600 cm/3...........................................................................................................................1.740,00 

- преко 1600 cm/3до 2000cm/3............................................................................................................................2.330,00 

- преко 2000 cm/3 до 3000cm/3........................................................................................................... ………... 3.510,00 

- преко 3000cm/3.................................................................................................................................. …………5.800,00 

4) за мотоцикле 

- до 125 cm/3..........................................................................................................................................................466,00 

- преко 125 cm/3 до 250 cm/3...............................................................................................................................690,00 

- преко 250cm/3 до 500 cm/3.............................................................................................................................1.150,00 

- преко 500 cm/3до 1200cm/3............................................................................................................................1.410,00 

- преко 1200 cm/3 ..............................................................................................................................................1.740,00 

5) за аутобусе и комби бусеве (по регистрованом седишту)..............................................................................50,00 

6) за прикључна возила: 

теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета 

- до 1 tносивости .....................................................................................................................................................470,00 

- од 1 tдо 5 t носивости ...........................................................................................................................................810,00 

- од 5 tдо10 t носивости .......................................................................................................................................1.100,00 

- од 10 t до 12 t носивости ...................................................................................................................................1.520,00 

- преко 12 t носивости..........................................................................................................................................2.330,00 
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7) за вучна возила (тегљаче) 

- чија је снага мотора до 66 киловата ................................................................................................................1.740,00 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата........................................................................................... …………2.330,00 

- чија је снага мотора од 96-132 киловат...........................................................................................................2.930,00 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата ...................................................................................... …………3.510,00 

- чија је снага мотора преко 177  киловата .......................................................................................................4.660,00 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве,  

радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела.........................................................................1.150,00 

Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а, санитетска возила, 

возила за изношење смећа и прање улица. 

Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка и друга превозна средства 

инвалидних и хендикепираних лица са 80% до 100% инвалидности ако им возило служи за личну употребу. 

Локална комунална такса из овог тарифног броја се утврђује у годишњем износу и плаћа приликом 

регистрације возила, на уплатни рачун јавних прихода 840-714513843-04.” 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Tопола”, а примењује 

се од 01.01.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-352/2019-05-I                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.10.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општинска управа Општине Топола 

Број: 110-60/2019-05 

Датум: 06.11.2019. године 

Т о п о л а 
На основу члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/2018 и 113/2018-др. закон), Посебног 

колективног уговора за запослене у јединицама локлалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 38/2019), 

члана 21. Одлуке о Општинској управи  општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 21/2017),   

Начелник Општинске управе општине Топола, доноси  

ПРАВИЛНИК  

О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ВРСТАМА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређују услови, поступак, мерила и начин исплате за утврђивање  накнада и 

других врста примања из радног односа запослених и намештеника (у даљем тексту: запослени) у Скупштини 

општине Топола, Општинској управи општине Топола и Општинаком правобранилаштву  (у даљем тексту: 

послодавац). 

II НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

Накнада трошкова превоза  

Члан 2. 

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни 

превозник омогућава куповину истих. Запослени има право и на трошкове станичне услуге (перонске карте) 

које су саставни део трошкова превоза. 

Изузетно од става 1. овог члана, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у 

новцу у висини цене месечне претплатне карте. 

За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право 

на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова. 

Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне карте 

на линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта. 

Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних трошкова превоза узима се 

износ цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену. 
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Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној 

релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне 

преплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију,а на основу потврде јавног превозника. 

Право на накнаду трошкова превоза има запослени који има пребивалиште ванградског подручја општине 

Топола, односно уколико је удаљеност од радног места до места становања бар једна аутобуска станица и 

најмање  два километара од места рада. 

Накнада трошкова превоза исплаћује се до десетог у месецу за предходни месец, а на основу потписане изјаве 

о својој адреси становања и коришћењу јавног превоза,фотокопије личне карте и веродостојне исправе о 

трошковима превоза коју су запослени  обавезни да доставе до петог у месецу за предходни надлежном 

одељењу за финансије. Образац – изјава је саставни део овог Правилника. 

Под веродостојном исправом подразумева се рачун за гориво – готовински рачун који гласи на послодавца 

оверен од стране запосленог  или фискални исечак са СЛИПОМ који гласи на запосленог који је гориво 

платио картицом, такође оверен од стране  запосленог. 

Уколико запослени, као доказ, достави документацију из предходног става овог члана у мањем износу од 

потребног,накнада трошкова за превоз ће се исплатити у том износу. 

Уколико запослени, по овлашћењу послодавца а складу са Правилником о начину и условима коришћења 

службених возила, користи службено возило за потребе доласка и одласка са рада, нема право на исплату  

накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада. 

Члан 3. 

Запослени може да оствари право на накнаду трошкова за исхрану у току рада( топли оброк) и регрес за 

коришћење годишњег одмора од 2020. године ако се за такву врсту накнаде трошкова стекну услови у буџету 

Републике Србије. 

Висину накнаде трошкова из става 1. овог члана утврђује Влада. 

НОВЧАНА И ДРУГА ПРИМАЊА  

Члан 4. 

Послодавац је дужан да запосленом који одлази у пензију исплати отпремнину сходном применом акта Владе 

којим се утврђује наканда трошкова и отпремнина  државних службеника и намештеника. 

Члан 5. 

Запослени које је остао нераспоређен, односно намештеник коме је престао радни однос због престанка 

потребе за његовим радом, има право на отпремнину сходном применом акта Владе из члана 4. овог 

правилника. 

Члан 6. 

Запослени остварују право на накнаду трошкова службеног пута у земљи, службеног пута у иностранство, 

трошкове рада и боравка на терену и друге трошкове сходном применом акта Владе из члана 4. овог 

правилника. 

Члан 7. 

Послодавац је дужан  да обезбеди деци запосленог до 15 година живота поклон за новогодишње и божићне 

празнике у вредности до 3.000,00 динара. 

Право из става 1. овог правилника обезбеђује се и деци лица које је радно ангажовано по основу уговора ван 

радног односа код послодавца најмање три месеца са прекидима или непрекидно у календарској години у 

којој се обезбеђује ово право  и ако је у уговорном односу на дан остваривања овог права. 

Послодавац може да обезбеди запосленим женама за Дан жена – 8. март поклон у вредности до 5.000,00 

динара са припадајућим порезима и доприносима (бруто), у складу са законским прописима и расположивим 

средствима у буџету општине Топола. 

Члан 8. 
Запослени има право на јубиларну новачану награду у висини просечне месечне зараде без пореза и 

доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике, за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се 

јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 30% при сваком наредном 

остваривању тог права, тако да се исплаћује: 

1) За 10 година рада у радном односу – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса; 

2) За 20 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%; 

3) За 30 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) овог става  увећане за 30%; 

4) За  35 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%; 

5) За 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%; 
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Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у 

радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединице локлане самоуправе, без 

обзира на то у ком органу је запослени остваривао право из радног односа. 

У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца као услов за остваривање права 

на јубиларну награду рачунају се и године рада у радном односу код предходног послодавца. 

Запослени има право на јубиларну награду код послодавца, ако то право у календарској години није оставрио 

у другом државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у којем је радио 

пре рада код последњег послодавца. 

Право из става 1. овог члана, остварују сви запослени који почев од 22. марта 2019. године навршавају 10, 20, 

30, 35 и 40 година рада у радном односу у складу са  овим чланом. 

Члан 9. 

Запослени има право на солидарну помоћ за случај: 

1) Дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог, 

2) Набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже 

породице, 

3) Здравствене рехабилитације запосленог, 

4) Настанка теже инвалидности запосленог, 

5) Набавке лекова за запосленог или члана уже породице, 

6) Помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице, 

7) Месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као 

последица повреде на раду или професионалног обољења  до висине месечне просечне зараде без 

порезе и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике, а уколико деца бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади 

трошкове боравка у предшколској установи,  

8) Помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја до висине 

неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана,  

9) Рођења детета запосленог у висини просечне месечне зараде без порезе и доприноса у Републици 

Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, 

10) Помоћ запосленој за вантелесну оплодњу у висини  од једне просечне месечне зараде у Републици 

Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу 

уредне документације, 

11) Другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог у складу са 

мерилима прописаним овим правилником. 

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни или ванбрачни партнер, деца, родитељи, 

усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог. 

У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца, право на солидарну помоћ за члана уже 

породице из става 1. тачка 1), 2), 5), 8) и 9) остварује један запослени. 

Право из става 1. овог члана запослени не остварује за чланове уже породице који оставрују примања из 

радног односа, односно по основу рада у тренутку подношења захтева, односно који примају накнаду  за  туђу 

негу и помоћ или примају пензију која је већа од најнижег износа пензије. 

Члан 10. 

Дужа или тежа болест односно тежа повреда у смислу члана 9. става 1. тачка 1) овог Правилника постоји ако 

је запослени одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно због спречености за рад услед болести, односно 

повреде. 

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у члану 9. тачка 1) овог Правилника  признаје се на 

основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до 

висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ,извештај лекара специјалисте, 

отпусна листа из болнице као и други докази (мишљење комисије  РЗЗО) којима се утврђује да је запослени 

или члан његове уже породице оболео, као и документација која потврђује да је запослени одсуствовао са рада 

најмање 30 дана непрекидно због спречености за рад услед болести. 

Члан 11. 

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у члану 9. тачка 2) овог Правилника  признаје се на 

основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до 
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висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, извештај лекара специјалисте, 

отпусна листа из болнице као и други докази којима се утврђује да је запослени или члан његове уже 

породице остварио право на набавку ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију. 

Послодавац има обавезу да обезбеди средства за набавку ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију 

запосленог у случају утврђеном у предходном ставу ако ово право није остварено у складу са другим 

прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима. 

Члан 12. 

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у члану 9. тачка 3) овог Правилника  признаје се на 

основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до 

висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, извештај лекара специјалисте са 

препоруком за бањско лечење, отпусна листа из болнице у којој је запослени био лечен у години у којој 

подноси захтев за бањско лечење као и други докази којима се утврђује да је запослени остварио право на 

здравствену рехабилитацију. 

Запослени нема право на солидарну помоћ предвиђену  овим чланом уколико је остварио право на солидарну 

помоћ из члана 10. овог Правилника  у току једне календарске године. 

Члан 13. 

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у члану 9. тачка 4) овог Правилника  признаје се на 

основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до 

висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, извештај лекара специјалисте, 

извештај лекарске комисије, отпусна листа из болнице као и други докази којима се утврђује да је код 

запосленог настала тежа инвалидност. 

Послодавац има обавезу да обезбеди средства за запосленог код кога је настала тежа инвалидност у  случају 

утврђеном у предходном ставу ако ово право није остварено у складу са другим прописима из области 

обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима. 

Члан 14. 

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у члану 9. тачка 5) овог Правилника  признаје се на 

основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до 

висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, извештај лекара специјалисте, 

отпусна листа из болнице, оригинал фискални рачун лекова који су преписани у извештају лекара 

специјалисте или отпусној листи из болнице, као и други докази којима се утврђује да су запосленом или 

члану његове уже породице преписани лекови за које тражи солидарну помоћ и да је те лекове купио. 

Послодавац има обавезу да обезбеди средства за набавку лекова запосленом или члану његове уже породице у  

случају утврђеном у предходном ставу ако ово право није остварено у складу са другим прописима из области 

обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима. 

Члан 15. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у члану 9. тачка 6) овог Правилника  признаје се  породици и остварује 

се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише 

до висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: 

- Захтев за солидарну помоћ, 

- Фотокопија извода из матичне књиге умрлих (умрлица) за дете, уколико се захтев подноси због смрти 

детета, 

- Фотокопија извода из матичне књиге умрлих (умрлица) за преминулог брачног друга и фотокопија извода 

из матичне књиге венчаних (или оверену изјаву код нотара као доказ о ванбрачној заједници). 
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- Фотокопија извода из матичне књиге умрлих (умрлица) за запосленог и фотокопија извода из матичне 

књиге венчаних уколико захтев подноси  брачни друг, одноно извод из матичне књиге рођених за дете 

уколико захтев подноси дете запосленог, када се захтев подноси због смрти запосленог, 

- Фотокопија извода из матичне књиге умрлих (умрлица) за родитеља и фотокопија извода из матичне 

књиге рођених за запосленог, уколико се  захтев подноси због смрти родитеља. 

Породицу у смислу овог члана Правилника чине брачни и ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, 

усвојеник и старатељ. 

Члан 16. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у члану 9. тачка 7) овог Правилника  признаје се на основу уредне 

документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до висине једне 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, извод из матичне књиге умрлих за 

запосленог, извод из матичне књиге рођених за децу запосленог која подносе захтев, потврда да су деца на 

редовном школовању, односно потврда да деца похађају припремни предшколски програм. 

Члан 17. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у члану 9. тачка 8) овог Правилника  признаје се на основу уредне 

документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола у висини неопорезивог износа 

који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ, извештај надлежних органа-МУП-а, 

извештај комисије послодавца, изјава о кућној заједници оверена код нотара, лист непокретности, потврда 

Локалне пореске администрације општине Топола о измиреним обавезама или уласку у репрограм издату од 

стране надлежног органа јединице локалне самоуправе (не старија од месец дана од дана подношења захтева). 

Члан 18. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у члану 9. тачка 9) овог Правилника  признаје се на основу уредне 

документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до висине једне 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

Уредна документација у смислу овог члана је: захтев за солидарну помоћ  и извод из матичне књиге рођених 

за дете/децу запосленог. 

Члан 19. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у члану 9. тачка 10) овог Правилника  признаје се запосленој на основу 

уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до висине 

једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном 

податку органа надлежног за послове статистике. 

Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње, у текућој буџетској години, могу да остваре 

пунолетна жена и мушкарац који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични 

односи – супружници, односно ванбрачни партнери (у даљем тексту: пар), а који су имали три покушаја 

вантелесне оплодње, без живо рођеног детета, у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички 

фонд за здравствено осигурање и/или који нису у текућој буџетској години остварили право на трећи покушај 

вантелесне оплодње у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за здравствено 

осигурање. 

Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње, у текућој буџетској години, може се остварити у 

некој од установа из плана мреже здравствених установа на територији Републике Србије, у којима трошкове 

вантелесне оплодње сноси Републички фонд за здравствено осигурање, као и у приватним здравственим 

установама које имају дозволу Министарства здравља за обављање поступака вантелесне оплодње. 

За остваривање права, пар из овог члaна Правилника, мора кумулативно испунити следеће услове: 

1. да је претходно имао три безуспешна покушаја која је финансирао Републички фонд за здравствено 

осигурање; 

2. да у текућој буџетској години није остварио право на трећи покушај вантелесне оплодње у здравственој 

установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за здравствено осигурање; 

3. да жена у моменту подношења захтева није навршила 42 године живота; 

4. да су оба партнера држављани Републике Србије; 

5. да остварују право на здравствену заштиту код Републичког фонда за здравствено осигурање; 
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6. да испуњавају здравствене критеријуме које је прописала републичка стручна Комисија Министарства 

здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења. 

Уредна документација у смислу овог члана је: 

1. захтев за солидарну помоћ; 

2. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале Топола, да је пар искористио право на 

три покушаја вантелесне оплодње, без живо рођеног детета, у здравственој установи у којој је трошкове 

сносио Републички Фонд за здравствено осигурање, уколико је жена млађа од 42 године; 

3. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање, филијале Топола, да пар није у текућој буџетској 

години остварио право на покушај вантелесне оплодње у здравственој установи у којој је трошкове 

сносио Републички фонд за здравствено осигурање; 

4. оверена фотокопија личне карте / очитана чипована лична карта (за жену); 

5.  извод из матичне књиге рођених (за жену); 

6. извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар живи заједно; 

7.  уверење о држављанству Републике Србије за пар; 

8. фотокопија здравствене књижице или очитана здравствена књижица; 

9. профактуру за трошкове поступка вантелесне оплодње, издату од здравствене установе која ће обавити 

вантелесну оплодњу о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење 

о упису установе у регистар код надлежног органа; 

10. профактуру за трошкове неопходних лекова у поступку припреме за вантелесну оплодњу издате од 

стране апотекарске установе; 

11. потврду Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале Топола, да пар испуњава критеријуме 

прописане од стране Републичке стручне комисије Министарства здравља за лечење поступцима 

биомедицински потпомогнутог оплођења; 

Члан 20. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у члану 9. тачка 11) овог Правилника  признаје се на основу уредне 

документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине Топола, а највише до висине једне 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

Право на солидарну помоћ  за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог  остварују 

запослени којима су плате, односно накнаде плата, исплаћиване од накнаде плате за јануар текуће године 

закључно са исплатом за предходни месец у односу на месец  када се исплаћује солидарна помоћ. 

Уредна документација у смислу овог члана је списак свих лица која су у радном односу на неодређено и 

одређено време у јединици локалне самопураве (запослени на неодређено време, запослени на одређено 

време,приправници, запослени који су на боловању до и преко 30 дана, запослени на породиљском одсуству, 

односно одсуству ради неге детета, запослени који је остао нераспоређен). 

Захтев за остваривање права на солидарну помоћ из става 1. и 2. овог члана подноси начелник Општинске 

управе општине Топола на предлог репрезентативног синдиката, а на који сагласност даје надлежни извршни 

орган јединице локалне самоуправе и исти доноси сва потребна акта. 

Члан 21. 

Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова погребних услуга који су 

прописани актом  о трошковима локалног комуналног погребног предузећа у месту сахране. 

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини приложених оригиналних 

рачуна, а највише до висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Изузетно, ако запослени нема породицу, право на накнаду трошкова остварује лице које поднесе доказ да је 

сносило трошкове погребних услуга, уз пропратну документацију( рачуни,изјава оверена код надлежног 

органа са два сведока да је лице сносило трошкове погребних услуга). 

Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни партнер запосленог и деца запосленог. 

Члан 22. 

Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга из члана 21. став 1. овог Правилника  у случају 

смрти члана уже породице, уколико то право није остварено по другом основу . 

Сматра се да је право остварено по другом основу ако је члан уже породице био корисник пензије, запослени 

или осигураник самосталне делатности. 
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Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини приложених оригиналних 

рачуна, а највише до висине једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга прилажу се: извод из матичне књиге умрлих и доказ о 

постојању сродства. 

Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни партнер и деца запосленог. 

Члан 23. 

Сви захтеви за солидарну помоћ, осим солидарне помоћи из члана 20. овог Правилника, се упућују начелнику 

Општинске  управе општине Топола преко писарнице општинске  управе. 

Члан 24. 

Начелник Општинске  управе општине Топола  је обавезан да одговори на захтев за солидарну помоћ у року 

од 15 дана у форми Решења. Решењем начелник Општинске  управе општине Топола може одобрити или 

одбити  захтев за солидарну помоћ. Подносилац захтева за солидарну помоћ који је незадовољан Решењем 

начелника Општинске управе може поднети жалбу Жалбеној комисији. 

Члан 25. 

Начелник Општинске управе општине Топола може тражити од подносиоца захтева за солидарну помоћ 

допуну документације уколико сматра да је то целисходно пре одлучивања о захтеву. 

Члан 26. 

Уколико се утврди да је запослени остварио право или покушао да оствари право подносећи фалсификовану 

или лажну документацију, против њега ће бити покренут дисциплински и кривични поступак. 

У случају да је Послодавац исплатио одређени износ солидарне помоћи на основу фалсификоване или лажне 

документације коју је запослени поднео, запослени је дужан да уплаћени износ солидарне помоћи врати 

Послодавцу. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

На сва питања из радног односа која нису регулисана овим Правилником, примењују се одредбе Закона о 

раду, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Посебног 

колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе и других прописа којима се уређује ова 

материја. 

Члан 28. 

Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности  надлежног извршног органа, а објавиће се у 

„Службеном гласнику СО Топола”.                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ    

Милица Станишић, дипл. правник  

-12- 

На основу члана  67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 2/2019),  члана 10. 

Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и 

члана  31. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, бр. 5/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.12.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Даје се сагласност на Правилник о накнадама и другим примањима запослених у   Општинској  управи 

општине Топола   број 110-60/2019-05 од 6.11.2019. године. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА           

Број: 020-341/2019-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р. 

Дана: 10.12.2019. године 

-13- 

На основу члана 20. став 1. тачка 7, члана 32. став 1. тачка 4. и члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016- др.Закон и 47/2018), члана 67. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу 

Општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 3/2019 и 5/2019- испр.) и члана 31. Пословника 

Општинског већа („Службени гласник СО Топола” број 5/2019),  

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 10.12.2019. године, донело је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1.   Образује се Комисија за израду нацрта Програма локалног економског развоја Општине Топола. 

2.   У Комисију из тачке 1. Решења именују се: 

- Милан Јокић, дипломирани економиста, Директор АРРТ д.о.о. Топола, за председника 

- Јованка Савић-Васиљевић, представник привредника и члан Општинског већа, за заменика 

председника 

- Зора Недовић, координатор локалног економског развоја, за члана 

- Јасна Миљковић, дипл.економиста, за члана 

- Милан Вукићевић, мастер економиста за члана 

- Драган Стојановић, саобраћајни инжењер, за члана и 

- Милица М. Марковић, маст. инж. архитектуре за члана. 

3.   Задатак Комисије је израда нацрта Програма локалног економског развоја Општине Топола за период 

2020-2023. година. 

4.   Израда нацрта Програма из тачке 3. овог Решења подразумева:  

- Анализу постојећег стања у области локалне привреде 

- Израду SWOT анализе 

- Дефинисање циљева локалног економског развоја 

- Утврђивање приоритета 

- Дефинисање предлога сарадње са бизнис сектором 

- Дефинисање предлога активности за спровођење Програма ЛЕР-а и  

- Дефинисање пројеката за спровођење Програма ЛЕР-а са потребним финансијским средствима за њихову 

реализацију. 

5.   Рок за израду нацрта Прорама из тачке 3. решења и достављање Општинском већу на разматрање је 

април 2020. године. 

6.   О правима и обавезама која проистекну из рада Комисије из тачке 1. Решења одлучује Председник 

општине.  

7.   Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                     ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋA 

Број:   020-331/2019-05-III                                                                                        Драган Живановић с.р. 

Дана: 10.12.2019. године   

                                                                                         -14-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 7. став 1. тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 4. став 1. Закона о кoмуналним 

делатностима („Службени гласник РС” број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу 

и канализацији („Службени гласник СО Топола” број 14/2012), члана 67. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола” број 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу Општине  Топола („Службени 

гласник СО Топола” број 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа („Службени 

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

гласник СО Топола” број: 22/2018 и 12/2019),  и Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне 

средине за 2019.годину број: 404-455/2019-05-I од 07.11.2019. године, 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 20.11.2019. год. доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

o спровођењу Пројекта „Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање  

отпадних вода у Тополи”  - четврта фаза 

1. Одобрава се спровођење Пројекта „Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода 

у Тополи”  - IV фаза према пројектном концепту, укупне финансијске вредности 1.000.000,00 динара.   

2. Средства за спровођење Пројекта „Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода 

у Тополи” –IV фаза обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2019. годину (,,Сл.гласник СО 

Топола, број 22/2017) у оквиру  разделу 4, финкционална класификација 560, програмска активност 0401-

0001- Управљање заштитом животне средине, позиција 81, економска класификација 424 – Специјализоване 

услуге-Финансирање програма из области заштите животне средине, извор финансирања 01, а  у складу са 
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Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2019.године број: 404-455/2019-05-I 

07.11.2019. године,                                      (07547-424911-81-01-560). 

3. Спровођење Пројекта из тачке 1. Овог решења поверава се ЈКСП „Топола” из Тополе.  

4. Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да обезбеди ефикасно спровођење Пројекта „Изградња линије муља 

на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи”  - IV фаза у складу са пројектним концептом и 

поднесе пратећу документацију ради уплате средстава за реализацију пројекта.  

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

Одељење ЛЕР Општинске управе Општине Топола и Јавно комунално-стамбено предузеће „Топола” Топола. 

6. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до завршетка пројекта. 

О б р а з л о ж е њ е: 

Програмом фонда за заштиту животне средине за 2019.годину број: 404-455/2019-05-I од 07.11.2019. године 

утврђени су приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2019. године планирају из 

области заштите животне средине. 

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. У 2015. 

години, средсвима Фонда за заштиту животне средине финансирана је израда пројектно техничке 

докуменатције „Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи”. Средствима 

Фонда реализована је прва, друга фаза и тећа фаза ,,Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање 

отпадних вода” – чиме су створени услови за отпочињање четврте фазе пројекта у 2019. години. 

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 „Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у 

Тополи” –IV фаза обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2019. годину (,,Сл.гласник СО Топола, 

број 22/2018 и 12/2019  ) у оквиру  разделу 4, финкционална класификација 560, програмска активност 0401-

0001- Управљање заштитом животне средине, позиција 81, економска класификација 424 – Специјализоване 

услуге-Финансирање програма из области заштите животне средине, извор финансирања 01, а у складу са 

Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2019. године 

На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број:404-470 /2019-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р. 

Дана:20.11.2019. године 

-15- 

 

ПРОЈЕКТНИ КОНЦЕПТ  

ОПШТИНА Т О П О Л А 

Назив пројекта: „Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у 

Тополи” – трећа фаза 

Кратак опис пројекта Постројење за пречишћавање отпадних вода у Тополи изграђено је пре 15 година. 

Ово постројење прерађује све отпадне воде које су на подручју Тополе укључене у 

канализациони систем. Прерађена вода из постројења се излива у реку Каменицу. У 

2015.години је урађена пројектно техничка документација за „Изрградњу линије 

муља” на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи, а у 2016. Години 

отпочиње прва фаза реализације пројекта. Прва фаза и друга фаза пројекта 

подразумева изградњу објекта за механичку дехидрацију муља, изградњу везног 

цевовода и изградњу објекта за депоновање и додатно сушење дехидрираног муља.  

Трећа фаза подразумева набавку опреме за механичку дехидрацију муља 

Водећи партнер  Општина Топола                                                                         
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Остале партнерске 
организације  

Партнерска 

организација 

Име одговорног лица 

 

Улога партнера 

Партнер 1 ЈКСП „Топола” Тања Цветковић спровођење пројекта 

Локација Топола 

Пројектни циљеви: Допринос унапређењу стања животне средине,смањењу штетног утицаја отпадних 

вода на здравље људи и подизању степена исправности отпадних вода које се из 

постројења уливају у реку Каменицу 

Пројектни 
индикатори: 

 

- Пречишћеност постојећих отпадних вода повећана за 15% 

- Могућност повећања капацитета пречишћавања отпадних вода за 20% 

Циљне групе: - Грађани општине Топола  

Образложење: На основу Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средину  за 

2019.год . локална самоуправа општине Топола је препознала потребу да се посебна 

пажња обрати на унапређење стања заштите животне средине 

 

Опис активности: Опис: Временски оквир 

(ММ, YY) 

Ко је 

одговорани 

АКТИВНОСТ 1: 
 

Набавка опреме Децембар/јун 
ЈКСП „Топола” 

 
 
Методологија: 

Методе имплементације: 

ЈКСП „Топола” ће након одобравања коришћења средстава Фонда за заштиту 

животне средине за 2019.године извршити извођење радова предвиђених трећом 

фазом пројекта 

 

Очекивани резултати   Конкретан исход: 

Окончан пројекат на линији муља 

 

Одрживост (укупна процена) 

Потенцијал за одрживост: 

 Висок   

 Средњи √ 

 Низак  

Трајање пројекта: Датум почетка:           01.12.2019 

Датум завршетка:       31.12.2020 

Укупно у месецима: 8 

Укупан буџет у ДИН: Цена по 

јединици 

Број 

јединица 

ДИН 

Буџет: Извођење радова предвиђених трећом 

фазом пројекта 

  1.000.000 

Укупан буџет УКУПНО: 1.000.000 

Напомена: Буџет пројектног концепта дат је са ПДВ-ом 

У Тополи 13.11.2019. године                                                                 Канцеларија ЛЕР Општине Топола: 

 Аутор пројекта:                                                                                    Зора Недовић   

Маријана Вујичић      

ЈКСП „Топола”  

Генерални директор 

Тања Цветковић, диа  

                                                                                      -16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 7. став 1. тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  члана 4. став 1. Закона о кoмуналним 

делатностима („Службени гласник РС” број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 67. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола” број 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу Општине  Топола 

Д

А 
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(„Службени гласник СО Топола” број 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа 

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

(„Службени гласник СО Топола” број 22/2018 и 12/2019) и Програмом коришћења средстава Фонда за 

заштиту животне средине за 2019. годину број 404-455/2019-05-I од 07.11.2019. године, 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 27.11.2019. године, доноси 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

o спровођењу пројекта „Уређење зелених површина – четврта фаза” 

1. Одобрава се спровођење пројекта „Уређење зелених површина – четврта фаза” према пројектном 

концепту, укупне финансијске вредности 400.000,00 динара. 

2. Средства за спровођење пројекта „Уређење зелених површина – четврта фаза” обезбеђена су Одлуком 

о буџету Општине Топола за 2019. годину („Сл. гласник СО Топола, број 22/2018 и 12/2019) у оквиру  

разделу 4, финкционална класификација 560, програмска активност 0401-0001- Управљање заштитом 

животне средине, позиција 81, економска класификација 424 – Специјализоване услуге-Финансирање 

програма из области заштите животне средине, извор финансирања 01, а у складу са Програмом 

коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2019. годину број 404-455/2019-05-I од 

07.11.2019. године                               (07547-424911-81-01-560). 

3. Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола” из Тополе. 

4. Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да обезбеди ефикасно спровођење Пројекта „Уређење зелених 

површина – четврта фаза” у складу са пројектним конецептом и поднесе пратећу документацијом, ради 

уплате средстава за реализацију пројекта. 

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

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Програмом фонда за заштиту животне средине за 2019. годину број 404-455/2019-05-I од 07.11.2019. године 

утврђени су приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2019. године планирају из 

области заштите и унапређења животне средине. 

Средствима Фонда планирана је реализација пројекта „Уређење зелених површина – четврта фаза 

Општинском одлуком о одржавању јавних зелених површина предвиђено да радове на одржавању, уређењу, 

текућем и инвестиционом одржавању и санацију јавних зелених површина 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 спровођење пројекта „Уређење зелених површина – четврта фаза” обезбеђена су Одлуком о 

буџету Општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола”, број 22/2018 и 12/2019) у оквиру  

разделу 4, функционална класификација 560, програмска активност 0401-0001- Управљање заштитом животне 

средине, позиција 81, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, извор финансирања 01, а у 

складу са Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, број 404-

455/2019-05-I од 07.11.2019. године. 

На основу свега изнетог донето је решење као у диспозитиву. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Број: 404-472/2019-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р. 

Дана: 27.11.2019. године 

-17- 

ПРОЈЕКТНИ КОНЦЕПТ  

ОПШТИНА Т О П О Л А 

Назив пројекта: „Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у Тополи” – 

четврта фаза 

Кратак опис 

пројекта 

ЈКСП „Топола” је израдило идејни пројекат уређења  зелене површине у улици 

Булевар краља Александра I и то од раскрснице са улицом Кнегиње Зорке до 

раскрснице са улицом Ђурђевданска. Део ове зелене површине уређен је средствима 
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ЈМК Чешке Републике, Министарства  социјалне политике и Општине Топола и на 

истој су постављене справе за вежбање на којима се најчешће играју деца. Обзиром 

да се уз саму зелену површину налази прометна улица, постоји потенцијална 

опасност по безбедност деце. Идејно решење предвиђа  измештање справа са ове 

зелене површине у градски парк , ново уређење зелених површина као и уређење 

пешачких стаза, а овај предлог пројекта подразумева реализацију треће фазе идејног 

решења.  

Водећи партнер  Општина Топола                                                                         

Остале партнерске 

организације  

Партнерска 

организација 

Име одговорног лица 

 

Улога партнера 

Партнер 1 ЈКСП „Топола” Тања Цветковић спровођење пројекта 

Локација Топола 

Пројектни циљеви: Допринос унапређењу стања животне средине 

Побољшање услова живота грађана 

Пројектни 

индикатори: 

 

- Уређење пешачке стазе, израда плочнике површине 200m
2
 

Циљне групе: - Грађани општине Топола  

Образложење: На основу Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средину  за 

2019.год . локална самоуправа општине Топола је препознала потребу да се посебна 

пажња обрати на унапређење стања заштите животне средине кроз уређење зелене 

површине у центру Тополе 

Опис активности: Опис: Временски оквир 

(ММ, YY) 

Ко је 

одговорани 

АКТИВНОСТ 1: 

 
Набавка грађевинског материјала Новембар  

ЈКСП „Топола” 

АКТИВНОСТ 2: 

 

Извођење радова на уређењу 

зелене површине  
Новембар  

ЈКСП „Топола” 

 

 

Методологија: 

Методе имплементације: 

ЈКСП „Топола” ће након одобравања коришћења средстава Фонда за заштиту 

животне средине за 2019.године, извршити набавку неопходног садног и 

грађевинског материјала, извршити пријаву радова и започети са извођењем радова 

на уређењу зелене површине. 

Очекивани 

резултати  

 Конкретан исход: 

- Набављена материјал 

- Уређен део зелене површине планиран докуметацијом 

- Унапређена животна средина 

Одрживост (укупна процена) 

Потенцијал за одрживост: 

 Висок   

 Средњи √ 

 Низак  

Трајање пројекта: Датум почетка:           20.11.2019 

Датум завршетка:       20.12.2019. 

Укупно у месецима: 2 

Укупан буџет у ДИН: Цена по 

јединици 

Број 

јединица 

ДИН 

Буџет: Реализација пројектом планираних 

активности - Извођење радова на 

уређењу зелене површине 

  330.000,00 

Укупан буџет УКУПНО: 330.000,00 

Напомена: Буџет пројектног концепта дат је без ПДВ-а 

У Тополи 13.11.2019. године                    

Д

А 
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 Аутор пројекта:                             Канцеларија ЛЕР Општине Топола: 

Маријана Вујичић                                                   Зора Недовић 

ЈКСП „Топола”  

Генерални директор 

Тања Цветковић, диа  

-18- 

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

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. став 13. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 

103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 63. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, број 2/2019), члана 10. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени 

гласник СО Топола”, број 3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број 5/2019), а у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2019. 

годину („Службени гласник СО Топола”, број 22/2018 и 12/2019 )     

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 02.12.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
1. Планирана, а неискоришћена средстава утврђена Одлуком о буџету општине Топола за 2019.годину 

(„Службени гласник СО Топола”, број 22/2018 и 12/2019) у разделу 4, функција 130, програмска 

класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 36, економска 

класификација 411-Плате и додаци запослених у износу од 222.055,00 динара преносе се у текућу буџетску 

резерву утврђену у оквиру раздела 4, функција 160, програмска класификација 0602-0009-Текућа буџетска 

резерва, позиција 60, економска класификација 499-Средства резерве у укупном износу од 222.055,00 динара. 

2. Средстава који се преносе у текућу буџетску резерву из тачке 1. овог Решења распоређује се и то: 

- у оквиру раздела 1, функција 110, програмска класификација 2101-0001-Функционисање  скупштине, 

позиција 1, економска класификација 4111-Плате и додаци  запослених  у износу од 27.005,00 динара.  

(09737-411100-01-01-110) 

- у оквиру раздела 1, функција 110, програмска класификација 2101-0001-Функционисање скупштине, 

позиција 2, економска класификација 4121-Социјални доприноси на терет послодавца  у износу од 4.750,00 

динара.                                                        (09737-412100-02-01-110) 

-  у оквиру раздела 1, функција 110, програмска класификација 2101-0002-Функционисање извршних 

органа, позиција 14, економска класификација 4111-Плате и додаци  запослених  у износу од 140.500,00 

динара.                                                         (96335-411100-14-01-110) 

- у оквиру раздела 1, функција 110, програмска класификација 2101-0002-Функционисање извршних органа, 

позиција 15, економска класификација 4121- Социјални доприноси на терет послодавца  у износу од 16.300,00 

динара.                                                      (96335-412100-15-01-110) 

- у оквиру раздела 1, функција 110, програмска класификација 2101-0002-Функционисање извршних органа, 

позиција 15, економска класификација 4122- Социјални доприноси на терет послодавца  у износу од 7.000,00 

динара.                                                      (96335-412200-15-01-110) 

- у оквиру раздела 5, функција 330, програмска класификација 0602-0004-Општинско правобранилаштво, 

позиција 211, економска класификација 4111- Плате и додаци  запослених  у износу од 26.500,00 динара.  

(80214-411100-211-01-330) 

Одлуке о буџету  општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола”, број 22/2018 и 12/2019). 

3. О спровођењу овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола. 

4. Решење ступа на снагу даном доношења. 

5. Ово Решење објавити у Службеном гласнику СО Топола.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
Закључком Владе РС утврђена је нова основица за обрачун  и исплату плата запослених у органима и 

службама локалне власти, почев од плате за новембар 2019. године по основици која је у односу на предходну 

исплату плата увећана за 8%. 

С  обзиром да  је остварена уштеда  у разделу 1, позиција 36, ек.класификација 411100-Плате и додаци 

запослених  и истовремено,обрачуном плата код изабраних и постављених лица у разделу 1,2 и 5, се јавила 

потреба  да се обезбеде недостајућа средства за исплату плата, за шта нису Одлуком о буџету у довољном 
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обиму планирана средства, а чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник РС”, 

број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/1, 99/16 , 

113/2017, 95/2018 и 31/2019), прописано је да ако у току године дође до промене околности која не угрожава 

утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти доноси Одлуку 

да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се 

користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у 

довољном обиму, решење је донето као у диспозитиву. 

Чланом 69. став 4. истог Закона прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, 

доноси на предлог Министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије решење о употреби 

текуће буџетске резерве. 

На основу напред наведеног донето је решење као у диспозитиву.      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број:400-113/2019-05-III                                                                                                             Драган Живановић с.р. 

Дана: 02.12.2019. године 
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