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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. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 

72/19), 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 2/2019), а у складу са 

Решењем о реализацији Пројекта – Реконструкција и адаптација кухиње ПУ „Софија Ристић“ у Тополи, број 

404-174/2020-05-III од 20.05.2020. године     

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 20.05.2020. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.  Део планираних  средстава утврђених Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени 

гласник СО Топола“, број 17/2019) у разделу 4, функционална класификација 920, програмска активност 2002-

0001-Функционисање основних школа, позиција 117, економска класификација 4224-Трошкови путовања 

ученика у износу од 5.147.600,00 динара, извор финансирања 01 преносе се у текућу буџетску резерву у 

оквиру раздела 4, функционална класификација 160, програмска класификација 0602-0009-Текућа буџетска 

резерва, позиција 56, економска класификација 499-Средства резерве, извор финансирања 01, 

(07547-499121-56-01-160)- 5.147.600,00 динара. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења која се преносе у текућу буџетску резерву распоређују се у оквиру 

раздела 4, функционалне класификације 911, Програм 8-Предшколско васпитање и образовање, Пројекат 

2001-02-Реконструкција и адаптација кухиње ПУ „Софија Ристић“ у Тополи, позиција 116.1, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу од 5.147.600,00 динара, извор финансирања 01 

Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола“, број 17/2019 ).   

(07547-511323-00-01-911)-5.147.600,00 динара, 

3.   О спровођењу решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.  

4.   Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Дана 18.05.2020. године Предшколска установа „Софија Ристић“ из Тополе као предлагач поднела је Oбразац 

за предлагање идеје капиталног пројекта Општинској управи општине Топола која ће бити овлашћени 

предлагач пројекта. Смисао пројекта је капитално одржавање кухиње ПУ „Софија Ристић“. Пројекат предвиђа 

реконструкцију и адаптацију кухиње ПУ који заједно са пројектом Набавка нове опреме за кухињу ПУ 

„Софија Ристић“, а у складу са мерама популационе политике – унапређење услова за боравак деце у 

вртићима и школама који заједно доприносе остварењу јединственог циља-замена дотрајале опреме према 

стандардима који уређују област предшколског васпитања и образовања. Пројекат је у тесној вези са 

Развојним планом ПУ и акционим планом из развојног плана ПУ за школску 2019/2020. 

Активности које су планиране пројектом су грађевинско и грађевинско занатски радови, електроинсталације, 

водовод и канализација, машинске инсталације, дојава пожара и заштита од пожара и други трошкови за 

реализацију пројекта. 

Надлежне службе разматрале су Предлог идеје капиталног пројекта и дале предлог надлежном извршном 

органу да исти усвоји. 
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Општинско веће општине Топола је усвојило Предлог идеје капиталног пројекта Решењем број 404-174/2020-

05-III од 20.05.2020. године.  

У складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) 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. Чланом 69. став 4. истог Закона  

прописано је да Влада, односно надлежни извршни оргам 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.  

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                    ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 401-204/2020-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р. 

Дана: 20.05.2020. године 
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 55/2014,  32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС, 24/18, 

41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 2/2019), члана 10. и 17.  Одлуке о општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, 

број 3/2019 и  5/2019-исправка), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 5/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину („Сл. гласник СО Топола“, број 

17/2019), на предлог Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.05.2020. године донело је 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима  

у 2020. години, на територији Општине Топола 

 

Изменом и допуном Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима у 2020. години на територији Општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 1/2020) утврђују се 

приходи, извори прихода, намене и начин коришћења тих прихода у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији Општине Топола. 

I 

У РАЗДЕЛУ III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, 

А/ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

 

Ек. клас. у буџету  

743300 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје 

Средства буџета Општине Топола од 

наплаћених новчаних казни за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима, а који су 

учињени на триторији Општине Топола  

.......... 4.500.000,00 

УКУПНО ПРИХОДИ: 
 

.......... 4.500.000,00 

 

Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

1. 

Програм 7-

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Поправљање саобраћајне  инфраструктуре у 

износу од  50% од планираних текућих 

прихода  

2.250.000,00 

1.1. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

 Уређење зоне школе ОШ „Карађорђе“  у 

Варош Тополи у улици Мије Тодоровић  
830.403,00 
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1.2. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Уређење зоне школе ОШ „Карађорђе“  у 

Варош Тополи у улици Булевар вожда 

Карађорђа 

434.947,20 

1.3. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Услуга одржавања система видео надзора на 

две раскрснице 
496.800,00 

1.4. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Пројекат саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације на државном путу IIA реда-

број 152 Топола – Рудник у насељеном месту 

Топола на семафоризованој раскрсници улица 

Булевар вожда Карађорђа, Булевар краља 

Александра и Мије Тодоровић 

240..000,00 

1.5. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Извођење радова по пројекту саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације у зони школе ОШ 

„Милутин Јеленић“ у Г. Трнави (МЗ 

Варошица, МЗ Витлина и МЗ Д. Трнава - 

центар 

238.908,07 

1.6. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Стручни надзор над извођењем радова по 

пројекту саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације у зони школе ОШ „Милутин 

Јеленић“ у Г. Трнави (МЗ Варошица, МЗ 

Витлина и МЗ Д. Трнава - центар 

8.840,93 

1.7. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Набавка административне опреме за потребе 

функционисања система видео надзора на две 

раскрснице 

74.692,00 

1.8. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Услуга стручног надзора уређењеа зоне 

школе ОШ „Карађорђе“  у Варош Тополи у 

улици Мије Тодоровић и у улици Булевар 

вожда Карађорђа – обавеза из 2019. године 

25.308,00 

2. 

Програм 7- 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања на територији општине Топола 
50.000,00 

2.1. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Израда публикација, флајера (припремање, 

штампање, оглашавање), учешће и 

спровођење кампања из безбедности 

саобраћаја 

50.000,00 

3. 

Програм 7- 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Превентивне активности из области 

безбедности саобраћаја у Општини Топола 
2.000.000,00 

3.1. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Набавка дечјих ауто седишта 400.000,00 

3.2. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Kaмпања усмерена ка младим возачима „Још 

увек возим“  
60.000,00 

3.3. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

Набавка светло-рефлектујућих дечијих 

ранчева за ученике I разреда основних школа 
500.000,00 
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безбедност 

3.4. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Уређење зона школе (набавка вертикалне 

саобраћајне сигнализације) 
150.000,00 

3.5. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Извођења радова по Пројекуту саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације са изменљивим 

садржајем  на државном путу IIA реда-број 

152 Топола – Рудник – Бућин гроб у 

насељеном месту Винча општина Топола 

720.000,00 

3.6. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Услуга стручног надзора над извођењем 

радова радова по Пројекуту саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације са изменљивим 

садржајем  на државном путу IIA реда-број 

152 Топола – Рудник – Бућин гроб у 

насељеном месту Винча општина Топола 

20.000,00 

3.7. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Услуга обуке правилне употребе дечијих ауто 

седишта 
50.000,00 

4. 

Програм 7- 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Рад Општинског савета за безбедност 

саобраћаја 
0 

4.1. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност  

Трошкови припреме материјала за седнице 

Општинског савета за безбедност саобраћаја 
0 

4.2. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Репрезентација и други трошкови 

организовања седница, кампања и активности  

Општинског савета за безбедност саобраћаја 

0 

4.3. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Трошкови набавке основних средстава за рад 

Савета (рачунар, штампач,....) 
0 

4.4. 

Раздео 4.-буџет 

Функција 360-  

Јавни ред и 

безбедност 

Трошкови усавршавања чланова савета 

(семинари, радионице и сл.) 
0 

5. 

Раздео 4-буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције 
200.000,00 

5.1. 

Раздео 4-

буџет 

Функција 360- 

Јавни ред и 

безбедност 

Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције 
200.000,00 

УКУПНО РАСХОДИ: ………………………………………………….. 4.500.000,00 

 

II 

У РАЗДЕЛУ IV 

Активности из тачке 1.4.-1.7, . 2.1., 3.1.-3.7. и 5.1. Програма,  спроводиће се поштујући одредбе регулисане 

Законом о јавним набавкама. 

Активности из тачке 1.1., 1.2., 1.3. и 1.8. су обавезе из претходне године. 
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III 

Ова Измена и допуна Програма ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном гласнику СО 

Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 110-35/2020-05-III                                                                                                              Драган Живановић с.р. 

Дана: 29.05.2020. године     

 

-3- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 67. тачка 12) Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, бр. 2/2019), члана 10. став 1. тачка 2. и 11. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“,бр 5/2019), и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земњишта и пољопривредних објеката у државној 

својини на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 7/2018), а у вези члана број 61, 

61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др. закон, 

41/2009, 112/2015 и 80/2017 и 95/2018) и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, 16/2017, 111/2017 и 18/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.06.2020. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2021.годину 

(у даљем тексту: Комисија). 

II – У Комисију се именују: 

за председника 

Милан Јокић, дипл. економиста 

за чланове: 

1. Зорица Станковић, дипл. инж. пољопривреде 

2. Радослав Матић, дипл. инж. пољопривреде 

3. Виолета Говедарица, правник 

4. Оливера Павловић, саобраћајни техничар 

III – Задатак Комисије је: 

а) Да пре израде Предлога годишњег програма распише јавни позив за остваривање права пречег 

закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола (члан 64а. став 

10. Закона о пољопривредном земљишту); 

б) Да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона, 

Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини („Службени гласник РС“, бр. 16/2017, 117/2017 и 18/2019), упутствима и 

инструкцијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

в) Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма (члан 60. став 

3. Закона о пољопривредном земљишту), коју образује председник општине, а која у свом саставу 

има најмање половину чланова физичких лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар 

пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера пољопривреде; 

г) Да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на 

Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту); 

д) Да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање, односно 

Скупштини општине Топола на разматрање и доношење; 
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ђ) Да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишењег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола 

за 2021. годину; 

е) Да изврши и друге задатке прописане Законом о пољопривредном земљишту у поступку израде 

Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију општине Топола за 2021. годину. 

IV – Комисија ће обавити свој задатак у складу са роковима прописаним Законом о пољопривредном 

земљишту.  

V – Чланови комисије који нису запослени у Општинској управи општине Топола за обављање 

задатака из става III овог решења имају право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама трошкова 

одборника Скупштине општине, члановима Општинског већа и радних тела које образује Скупштина 

општине Топола и председник Општине („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008, 10/2015 и 

3/2016). 

VI – Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за 

Комисију врши Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе 

општине Топола. 

VII – Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-103/2020-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р. 

Дана: 15.06.2020. године 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 67. тачка 12) Статута oпштине Топола („Службени гласник СО 

Тополе“, бр. 2/2019), члана 10. став 1. тачка  2. и 11. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној 

својини на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 7/2018), а у  вези члана 61, 64, 

64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 

41/2009, 112/2015, 70/2017 и 95/2018), 

       Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.06.2020. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТОПОЛА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 I    Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији општине Топола  за 

агроекономску 2020/2021. годину (у даљем тексту: Комисија). 

II       У Комисију се именују 

       за председника: 

      Сања Јевтић – дипломирани правник 

за чланове:   

1. Горица Павловић, дипломирани економиста 

2. Нада Илић, дипломирани економиста 

3. Маргарета Живановић, дипломирани економиста 

4. Љиљана Милетић, математички техничар 

III    Задатак Комисије је да у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 70/2017 и 95/2018) и Правилником о условима и поступку 

давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 

16/2017, 111/2017 и 18/2019) припрема аката која доноси надлежни орган за спровођење поступка давања у 

закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на 
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територији општине Топола, давање предлога председнику Општине Топола за доношење Одлуке о давању на 

коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини, одређивање почетне цене 

закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији општине 

Топола које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

за територију општине Топола за 2020. годину, спровођење поступка давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државој својини по основу јавног надметања  

прикупљањем писаних понуда, вођење записника и давање предлога председнику Општине Топола за 

доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног 

земљишта и пољопривредних објеката у државној својини.  Задатак Комисије је и спровођење поступка и 

давање предлога председнику општине Топола за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара и одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Топола. 

IV    Комисија ће задатке из тачке III овог решења обавити у року у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 70/2017 и 95/2018). 

V  Стручне послове за прикупљање потребне документације ради давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне 

послове за Комисију врши Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске 

управе општине Топола.  

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 020-102/2020-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р. 
Дана: 15.06.2020. године 
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На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Закона о буџетском систему („Службени 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, 31/2019 и 72/2019), 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), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 5/2019), а у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник 

СО Топола“, број 17/2019) и  Закључцима општинског већа општине Топола, број 401-987/2019-05-III од 

30.12.2019. године, број 401982/2019-05-III од 30.12.2019. године и број 553-23/2020-05-III од 31.01.2020. 

године 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.06.2020. године донело је  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Одобравају се из буџета општине додатна финансијска средства у износу од 10.000,00 динара по 

запосленом, што укупно износи 1.340.000,00 динара на име исплате друге солидарне помоћи за побољшање 

материјалног и социјалног положаја запослених код директних и индиректних корисника Општине Топола. 

2. Средства из тачке 1. овог решења одобравају се расподелом текуће буџетске резерве са раздела 4, 

функционална класификација 160, позиција 56, програмска активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, 

економска класификација 499-Текућа буџетска резерва, ЈБКБС 07547, извор финансирања 01 по Одлуци о 

буџету општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019). 

3. У складу са тачкама 1. и 2. овог решења, текућа буџетска резерва у разделу 4, функционална 

класификација 160, позиција 56, програмска активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва, ЈБКБС 07547, извор финансирања 01 по Одлуци о буџету 

општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019) 

(07547-160-499121-56-01) се распоређује у износу од 1.340.000,00 дин. 

на конто 414419-Остале помоћи запосленим радницима у разделима:  

1, функционална класификација 110, Програм 16-Политички систем локалне самоуправе, програмска 

активност 2101-0001-Функционисање скупштине, позиција 4, ЈБКБС 09737, извор финансирања 01, по Одлуци 

о буџету општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019), 

(09737-110-414419-04-01) у износу од 10.000,00 дин. 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година ММXX      Број 8   30. Јул  2020.  страна  8 

 
 2, функционална класификација 110, Програм 16-Политички систем локалне самоуправе, програмска 

активност 2101-0002-Функционисање извршних органа, позиција 18, ЈБКБС 09737, извор финансирања 01, по 

Одлуци о буџету општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019), 

(96335-110-414419-18-01) у износу од 30.000,00 дин. 

4, функционална класификација 130, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 

0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 35, ЈБКБС 07547, извор 

финансирања 01, по Одлуци о буџету општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019), 

(07547-130-414419-35-01) у износу од 680.000,00 дин. 

4, функционална класификација 820, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-

0001-Функционисање локалних установа културе, позиција 132, ЈБКБС 07547, извор финансирања 01, по 

Одлуци о буџету општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019), 

(07547-820-414419-00-01) у износу од 50.000,00 дин. 

4, функционална класификација 820, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-

0001-Функционисање локалних установа културе, позиција 148, ЈБКБС 07547, извор финансирања 01, по 

Одлуци о буџету општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019), 

(07547-820-414419-00-01) у износу од 40.000,00 дин. 

4, функционална класификација 911, Програм 8-Предшколско васпитање и образовање, програмска активност 

2001-0001-Функционисање и остваривање предчколског васпитања и образовања, позиција 171, ЈБКБС 07547, 

извор финансирања 01, по Одлуци о буџету општине Топола за 2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 

17/2019), 

(07547-911-414419-00-01) у износу од 500.000,00 дин. 

4, функционална класификација 473, Програм 4-Развој туризма, програмска активност 1502-0001-Управљање 

развојем туризма, позиција 187, ЈБКБС 07547, извор финансирања 01, по Одлуци о буџету општине Топола за 

2020. год. („Сл. гласник СО Топола“, број 17/2019), 

(07547-473-414419-00-01) у износу од 60.000,00 дин. 

4. Одобрена средства из тачке 1. овог Решења исплатити директним корисницима буџетских средстава: 

Скупштини општине, Председнику општине, Општинској управи општине Топола и Општинском 

правобранилаштву у складу са захтевом за плаћање са пропратном документацијом (списак запослених, 

рекапитулација обрачуна и друго), и индиректним корисницима буџетских средстава: Библиотеци, Културном 

центру, ПУ „Софија Ристић“ и ТО „Опленац“ у складу са захтевом за трансфер средстава са пропратном 

документацијом (списак запослених, рекапитулација обрачуна и друго). 

5. О спровођењу решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и 

буџетски корисници из тачке 4. Решења.   

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                      

Број:  404-239/2020-05-III                                                                                                           Драган Живановић с.р. 

Дана: 15.06.2020.године                                                                                      

 

-6- 

На основу одредаба Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – 

др.закон и 108/2016),  чланова 4. Став 3., 29. и 30. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019), члана 67. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 02/2019), и члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине 

Топола (“Сл. гласник РС” 5/2019),  

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.06.2020. године,  донело је 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка отуђења-продаје возила у  

у јавној својини општине Топола  
Члан 1. 

Покреће се поступак отуђења службених возила у јавној својини општине Топола: 

- Путнички аутомобил марке „Застава 101“ модел Скала 55, број шасије VX1128А0001110496, број 

мотора 128А0641612669,година производње 2006, регистарска ознака TO004UR; 

- Путнички аутомобил марке „Застава“ модел Корал ИН 1.1, број шасије VX1145A0001104303, број 

мотора 128А0641610464,година производње 2007, регистарских ознака TO001PB. 

Члан 2. 

Поступак отуђења возила из члана 1. ове Одлуке вршиће се прикупљањем писмених понуда. 
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Члан 3. 

Право учешћа у поступку закупа имају правна и физичка лица, односно предузетници. 

Члан 4. 

Поступак отуђења возила из члана 1. ове Одлуке спроводиће Комисија коју ће решењем образовати 

Председник општине. 

Члан 5. 

Почетна цена службених возила из члана 1. ове Одлуке утврђена од стране Ауто Мото Савеза Србије 

записником од 11.03.2020. године износи: 

- За путнички аутомобил марке „Застава 101“ модел Скала 55-62.483,34 динара, 

- За путнички аутомобил марке „Застава“ модел Корал ИН 1.1-73.487,99 динара 

Члан 6. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена, за свако возило понаособ. 

Члан 7. 

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка: 

- Доношење решења председника општине о образовању комисије за спровођење поступка отуђења/продаје 

у року од 8 дана од правоснажности ове одлуке; 

- Рок за подношење понуда износи 15 дана од дана објављивања; 

- Сачињавање извештаја Комисије о приспелим понудама, поступку оцењивања понуда са предлогом о 

избору најповољније понуде и достављање Општинском већу на разматрање – у року од пет дана од дана 

достављања понуда; 

- Закључивање уговора о купопродаји – у року од 15 дана од дана правоснажности решења Општинског 

већа о отуђењу/продаји 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 404-156/2020-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р.                                                                                                 

Дана: 15.06.2020. године                                                                       

 

-7- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,  83/2014-др. закон, 

101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

5/2019) и Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола“ бр.  17/2019), у 

склопу разматрања предлога Одељења за инспекцијске послове и инвестиције за проширење уличне расвете за 

2020. годину,   

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  15.6.2020. године, донело ј  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 I  Прихвата се предлог Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола 

за проширење уличне расвете на територији општине Топола за 2020. годину, на следећим локацима: 

1.   Шаторња: Пријани 

2.   Јунковац: Танасковићи, Невенићи и Радосављевићи 

3.   Жабаре: Урошевићи 

4.  Трнава, Витлина: Врлај 

II О спровођењу овог Закључка стараће се Одељењe за инспекцијске послове и инвестиције и Одељење за 

буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола. 

III  Закључак ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 352-99/2020-05-III                                                                                                              Драган Живановић с.р. 

Дана: 15.06.2020. године 

 

-8- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 
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број 2/2019), чланова 10. и 17.Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу разматрања Предлога Одлуке о додели средстава планираних за 

инвестиције у спорту у 2020. години, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.07.2020. године, донело је 

 

ОДЛУКУ  

О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА  

ПЛАНИРАНИХ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ  

у 2020. години 

 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Одлуке о додели средстава планираних за инвестиције у спорту, број  453-4/2020-04 од 

22.07.2020. године као у тексту подносиоца Предлога Одлуке - Комисије за расподелу средстава планираних 

за инвестиције у спорту. 

Члан 2. 

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин: 

Ред.бр.                            Спортски клубови   План у динарима  

1. ФК „Пласковац“ Пласковац 

 

38.000.00 

2. ФК „Винча“ Винча 

 

48.000.00 

3. ФК „Јасеница“ Божурња 

 

40.000.00 

4. ФК БСК Белосавци 

 

18.500.00 

5. ФК „Шумадинац 1949“ Шуме 

 

25.000.00 

6. Аутомобилски спортски клуб „Топола“ 

  

42.000.00 

7. КРА „Србски вожд“ Топола 

 

21.000.00 

8. ФК „Будућност“ Блазнава 

 

27.000.00 

9. ОФК „Трнава“ Доња Трнава 

 

39.000.00 

10. ФК „Младост“ Рајковац 

 

26.000.00 

11. Тениски клуб „Опленац“ Топола 

 

24.000.00 

12. ФК „Младост“ Јеленац 

 

32.500.00 

13. ФК „Маскар“ Маскар 

 

30.000.00 

14. ФК „Радоје Домановић“ Овсиште 

 

29.000.00 

15. ФК „Шумадинац 1913“ Наталинци 

 

34.000.00 

16. ФК „Крћевац“ Крћевац 

 

34.000.00 

17. Одбојкашки клуб „Карађорђе“ Топола 

 

120.000.00 

18. Женски фудбалски клуб „Карађорђе“ 

Топола 

44.000.00 

19. ФК „Слога“ Заорица 

 

45.000.00 

20. Рукометни клуб „Карађорђе“Топола 

 

80.000.00 

21. Мото клуб „Опленац“ Топола 

 

40.000.00 

22. ОФК „Јарменовци“ Јарменовци 

 

71.000.00 

23. ФК „Горња Трнава“ Горња Трнава 

 

20.000.00 

24. ЖРК „Колибри“ Жабари 

 

50.000.00 

25. ФК „Калипоље“ Жабари 

 

22.000.00 

                                                                                УКУПНО:                                      1.000.000,00 

 

Члан 3. 

Корисник средстава је дужан да достави извештај о спровођењу уговорених обавеза и утрошку уплаћених 

средстава након реализације активности,а најкасније до 15.01.2021. године. 

Извештај се доставља Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе 

општине Топола.     

Члан 4. 

Овлашћује се председник Општине да формира посебну комисију која ће извршити надзор на изведеним 

земљаним, грађевинским и осталим радовима – ограђивање, расвета и сл. и инвестицијама у уградну опрему 

на спортским објектима и теренима.  

 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година ММXX      Број 8   30. Јул  2020.  страна  11 

 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“ и на интернет 

станици www.topola.com. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-124/2020-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р.       

Дана: 29.07.2020. године 

 

-9- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,  83/2014-др. закон, 

101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

5/2019), у склопу разматрања  иницијативе Грант Менаџера за дефинисање потенцијалних локација за 

инвестирање,    

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.7.2020. године, донело је 

  

З А К Љ У Ч А К 

 

1.  Да се локације које су у јавној својини општине Топола (или је у току поступак уписа јавне својине) 

понуде као локације за инвестирање, и то локације које се налазе на кп. бр. 

1) 1904/1, КО Белосавци; 

2) 1371/1, КО Јунковац; 

3) 780/3, KO Липовац; 

4) 1291, Наталинци; 

5) 989/2, КО Топола село: 

6) 1815/5, KO Tопола (варош); 

7) 1757, КО Топола (варош); 

8) 1200/2, KO Tопола (варош) 

9) 1199, KO Tопола (варош) 

10) 1752/6, KO Tопола (варош) 

11) 2567/2, KO Жабаре 

12) 2211. КО Доња Шаторња 

13) 7209/1, KO Трнава 

2. Локације из тачке 1. овог Закључка и подаци о њима ће бити приказане кроз ГИС (географски 

информациони систем) општине Топола. 

3.  Закључак ступа на снагу даном доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 46-48 /2020-05-III                                                                                                               Драган Живановић с.р. 

Дана: 29.7.2020. године 

 

-10- 

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 – други закон 

и 44/2018 – други закон), члана 3. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, 

број 16/2018), чл. 10. и 17. Одлуке о Општинском  већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

3/2019 и 5/2019),  

Општинско веће општине Топола на седници дана 29.7.2020. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

 

 

 

http://www.topola.com/
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I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и 

поступак контроле коришћења и враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса. 

Појам удружења и примена одлуке 

Члан 2. 

Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се добровољна и невладина недобитна организација 

заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и 

унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, 

уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.  

Овај Правилник се не примењује на финансирање, односно суфинансирање програма које је уређено посебним 

законом и прописима донетим на основу тог закона. 

Програм од јавног интереса 

Члан 3. 

Под програмима и пројектима који су од јавног интереса из члана 1. овог Правилника нарочито се сматрају 

програми и пројекти у области: активности на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, 

социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, 

подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских 

права, програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, подстицања и 

развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др), 

културне баштине, неговања историјских тековина, за развој културно-уметничког стваралаштва, активности 

пензионерских организација, афирмисања равноправности полова, других садржаја који доприносе убрзаном 

развоју општине Топола  и афирмацији грађанског активизма. 

Садржина програма 

Члан 4. 

Програм из члана 3. ове одлуке нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој 

би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се 

вршиле током реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.  

Средства за подстицање програма 

Члан 5. 

Средства за подстицање програма од јавног интереса које реализују удружења обезбеђују се у буџету 

Општине Топола, а њихов износ опредељује се одлуком о буџету за сваку календарску годину. 

Средства опредељена одлуком из става 1. овог члана додељују се удружењима чији су програми одобрени на 

основу спроведеног јавног конкурса и закључених уговора о реализацији тих програма. 

Давалац средстава је Општина Топола. 

II  ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Годишњи план јавних конкурса 

Члан 6. 

Општинско веће општине Топола на предлог радне групе за праћење и извештавање о спровођењу програма и 

одабиру представника стручне јавности у текућој години, утврђује Годишњи план расписивања јавних 

конкурса, у складу са одлуком о буџету. 

Надлежни извршни орган општине Топола објављује годишњи план јавних конкурса на интернет презентацији 

Општине Топола  и на огласној табли органа општине, најкасније до 31. јануара текуће године и доставља га 

Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС. 

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу и износу средстава, областима које се подстичу у 

текућој години, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурса и друге релевантне податке у 

зависности од врсте конкурса. 

Критеријуми за избор програма 

Члан 7. 

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Топола  врши се применом следећих 

критеријума: 

1. референце програма: искуство подносиоца пројекта у области у којој се реализује програм, дужина 

трајања програма, број корисника програма и њихова укљученост у планирање и спорвођење програма, 

могућност развијања програма и његова одрживост,програм подстиче родну равноправност; 
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2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој 

се програм спроводи, да ли су трошкови пројекта оправдани са становишта циља и да ли одржавају  

принципе ефиканости, ефективности и очување животне средине, да ли план активности реалистичан и 

омогућава постизање циљева, идентификовани кључни ризици који могу да  утичу на постизање циљева 

и мере за њихово превазилажење; 

3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, 

кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; 

4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена 

средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Ближа мерила за избор програма применом критеријума из става 1. овог члана, као и допунски критеријуми 

који су специфични за одређену област утврђују се актом председника општине, на предлог комисије из члана 

6. овог правилника. 

Конкурс 

Члан 8. 

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса (у 

даљем тексту: конкурс), расписује Комисија за расподелу средстава планираних за дотације осталим 

удружењима и  оглашава га на интернет презентацији Општине Топола, на огласној табли органа општине 

Топола и осталим средствима информисања.  

Обавештење о конкурсу из става 1. овог члана мора бити видљиво све време трајања конкурса на интернет 

презентацији Општине Топола. 

Садржина конкурса 

Члан 9. 

Конкурс обавезно садржи: 

1. област од јавног интереса за коју се конкурс расписује;  

2. износ средстава која су опредељена за конкурс; 

3. удружења која имају право учешћа;  

4. критеријуме за оцену програма на основу којих ће се додељивати средства; 

5. ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши вредновање пријављених програма са 

јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума, односно упућивање на службено 

гласило у коме је објављен пропис којим су утврђена ближа мерила и допунски критеријуми; 

6. време трајања програма;   

7. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи; 

8. информацију о документацији коју прилаже подносилац програма уз попуњен образац предлога програма; 

9. назив органа коме се пријаве подносе и начин подношења пријаве; 

Право учешћа на конкурсу 

Члан 10. 

На конкурсу може да учествује удружење: 

1. које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења;  

2. чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује; 

3. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и 

4. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања 

делатности. 

Конкурсна комисија 

Члан 11. 

За спровођење конкурса, одабир представника стручне јавности и праћење програма Општинско веће 

општине Топола  образује комисију за спровођење конкурса (у даљем тексту: комисија) и радну групу за 

праћење и извештавање о спровођењу програма и одабиру представника стручне јавности (у даљем тексту: 

радна група).  

Комисија и радна група се именују решењем. 

Комисија за спровођење конкурса се именује за сваки конкурс посебно а на предлог радне групе  за праћење и 

извештавање о спровођењу програма и одабиру представника стручне јавности. Комисија може имати три или 

пет чланова. Најмање један, односно два члана комисије су представници стручне јавности, а два, односно три 

члана су представници органа општине. 

Конкурсом се упућује позив удружењима и истакнутим стручњацима да доставе предлоге за чланове комисија са 

биографијом, односно да се самостално кандидују за члана комисије, најкасније у року од 15 дана од дана 

објављивања конкурса. 
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Право на предлагање чланова имају удружења која су регистрована најмање три године пре датума 

расписивања конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и која нису учесници на том конкурсу. 

На основу приспелих предлога за чланове комисије, председник општине именује једног, односно два члана 

комисије – представника стручне јавности, према критеријумима утврђеним конкурсним условима. 

Уколико предлози за чланове комисије из става 4. овог члана не буду достављени у прописаном року, 

председник општине именује чланове комисије из реда истакнутих стручњака за одговарајућу област који су 

активни на територији општине. 

Решењем о образовању комисије и радне групе утврђују се број чланова и састав радног тела и комисије, 

задаци радне групе и комисије и рокови за њихово извршење, као и друга питања значајна за рад радне групе 

и  комисије. 

Решење о образовању комисије и радне групе објављује се на интернет презентацији Општине Топола. 

Начин рада комисије 

Члан 12. 

Председник комисије координира рад комисије и води седнице. 

Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. 

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

Изјава о непостојању сукоба интереса 

Члан 13. 

Сваки члан комисије је дужан да потпише писану изјаву да нема приватни интерес у вези са радом и 

одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса. 

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана комисије пре него што потпише изјаву из става 

1. овог члана. 

У случају да у току спровођења конкурса дође до сазнања да се налази у сукобу интереса или сумњу у 

постојање сукоба интереса пријави треће лице, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести председника 

општине и остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. 

О решавању сукоба интереса председник општине одлучује у сваком случају посебно, а ако утврди сукоб 

интереса, именује у комисију новог члана као замену, у року од три дана од дана утврђивања сукоба интереса.  

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете 

или родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на конкурсу или било ког другог 

удружења повезаног на било који начин са тим удружењем или у односу на та удружења има било који 

материјални или нематеријални интерес супротан јавном интересу, и то у случајевима породичне 

повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса. 

Пријава 

Члан 14. 

Удружења која су учесници на конкурсу подносе пријаву органу за подношење пријава утврђеном конкурсом. 

Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.  

Ако за доделу средстава конкурише партнерски програм, само једно удружење подноси пријаву и оно је 

одговорно за управљање финансијским средствима свих партнерских удружења на програму, и у програму 

мора бити означено као одговорно удружење. 

Поступање по поднетим пријавама 

Члан 15. 

Орган из члана 14. став 1. ове одлуке целокупну конкурсну документацију одмах по пријему доставља 

комисији. 

Комисија отвара пријаве и проверава испуњеност услова за учешће на конкурсу и благовременост пријава. 

На захтев комисије, орган надлежан за област на коју се конкурс односи по службеној дужности утврђује да 

ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви 

удружења остварују у области у којој се програм реализује. 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на 

конкурсу одбацују се без разматрања. 

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна 

документација, не разматрају се. 

Поступак оцењивања програма 

Члан 16. 

Комисија врши оцену уредно поднетих програма, применом критеријума и мерила утврђених конкурсом. 

Оцењивање програма врши сваки члан комисије независно, за сваки програм и по сваком од критеријума. 
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Комисија је дужна да за сваки програм који се разматра сачини образложење, у коме се обавезно наводе 

разлози за одговарајуће оцењивање тог програма. 

Вредновање и рангирање програма 

Члан 17. 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту: листа рангирања), у 

року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

Листа рангирања са подацима о комисији која је вршила оцену програма, објављује се на интернет 

презентацији Општине Топола  и  на огласној табли општине. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана 

од дана објављивања листе рангирања. 

На листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине доноси на предлог комисије, у року 

од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлука о избору програма 

Члан 18. 

Одлуку о избору програма који се подстичу средствима назначеним у конкурсу, доноси Општинско веће 

општине Топола, према редоследу утврђеном у Листи рангирања, у оквиру средстава која су обезбеђена за тај 

конкурс.  

Одлука из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет презентацији Општине Топола и на огласној 

табли органа општине, у року од пет дана од дана доношења. 

Решење о додели средстава 

Члан 19. 

На основу одлуке о избору програма, председник општине доноси решење о додели средстава удружењу за 

реализацију одобреног програма. 

III  КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Коришћење средстава 

Члан 20. 

Средства која се, у складу са овим правилником, доделе удружењу за реализацију програма јесу наменска 

средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног програма и у складу са уговором који 

закључују Општина Топола  и удружење корисник средстава. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређују пренос средстава и 

отварање рачуна корисника јавних средстава. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а уговор садржи нарочито: 

1. назив и садржину програма, 

2. износ средстава који се додељује из буџета Општине  Топола  за реализацију тог програма, 

3. начин на који се додељена средства за реализацију програма преносе удружењу, 

4. укупну вредност програма, 

5. датум почетка и завршетка реализације програма, 

6. конкретне обавезе уговорних страна, 

7. садржину извештаја и начин и рокове за подношење извештаја, 

8. инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, 

односно за случај неизвршења уговорне обавезе и повраћај неутрошених средстава 

9. време трајања уговора, 

10. услове за раскид уговора пре истека рока на који је закључен, 

11. права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен, 

12. права и обавезе уговорних страна у случају непоштовања уговором предвиђеног начина правдања 

средстава и 

13. начин решавања спорова. 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора достави изјаву да средства за реализацију одобреног 

програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 

антикорупцијској политици.
 

Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од 

дана пријема позива, сматраће се да је повукао предлог програма.  

Праћење реализације програма 
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Члан 21. 

Надлежна комисија  за област која се подстиче прати реализацију програма за који су одобрена средства у 

складу са овом одлуком. 

Праћење реализације програма обухвата: 

1. обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним 

уговором; 

2. прегледање извештаја од стране надлежног органа; 

3. мониторинг посете представника надлежног органа; 

4. обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну 

документацију насталу у току реализације програма; 

5. прикупљање информација од корисника програма; 

6. друге активности предвиђене уговором. 

Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и 

уговором. 

Удружење односно реализатор програма је дужно да надлежном органу омогући праћење реализације 

програма. 

Извештавање 

Члан 22. 

Удружење израђује периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје. 

Периодични и завршни наративни извештај из става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и 

резултата реализације програма у односу на планиране активности дефинисане уговором како би се могла 

извршити процена успешности од стране надлежног органа, образложење за свако одступање од програма и 

преглед корективних мера чије се предузимање планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски извештај из става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је саставни 

део уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и копију целокупне 

рачуноводствене документације која оправдава настале трошкове. 

Извештаји из става 3. овог члана се достављају комисији за праћење релаизације програма и исти са 

записником предходно наведене комисије се достављају  надлежном органу за финансије Општинске управе 

општине Топола. 

Достављање, прегледање и процена извештаја 

Члан 23. 

Удружење доставља периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним 

закљученим уговором. 

Надлежни орган прегледа и разматра извештаје из става 1. овог члана. 

Прегледом финансијских извештаја надлежни орган утврђује да ли су буџетска средства наменски коришћена 

и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак тих средстава. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама или су без припадајуће рачуноводствене 

документације, неће бити признати, о чему се носилац програма обавештава писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја надлежни орган остварује увид и врши процену квалитета и успешности 

програма у смислу реализације постављених циљева. 

О извршеној процени надлежни орган обавештава корисника средстава. 

Удружење на захтев надлежног органа доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у извештају у 

року од осам дана од пријема захтева надлежног органа за достављање допуне документације. 

Мониторинг посета 

Члан 24. 

Ради праћења реализације програма, надлежни орган може реализовати мониторинг посете. 

Мониторинг посетом, у смислу ове одлуке, сматра се: посета удружењу, одржавање састанака овлашћених 

представника надлежног органа са овлашћеним представницима удружења, присуство одређеним догађајима 

и манифестацијама или другим програмским активностима које удружење спроводи у склопу реализације 

програма. 

Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена. 

Извештај о мониторинг посети 

Члан 25. 

Надлежни орган израђује извештај о мониторинг посети из члана 24. ове одлуке, у року од десет дана од дана 

спроведене посете. 
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Поред извештаја из става 1. овог члана, надлежни орган може израдити и препоруке за отклањање недостатака 

и рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава. 

Сукоб интереса код корисника средстава 

 

Члан 26. 

Удружење ће предузети све потребне мере с циљем избегавања сукоба интереса приликом коришћења 

наменских средстава и одмах по сазнању обавестити председника општине о свим ситуацијама које 

представљају сукоб интереса или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица 

везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини 

погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете 

или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса, и то у случају породичне 

повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса председник општине посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна 

обавештења и документацију. 

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, председник општине ће затражити од 

удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере, а ако удружење то не 

учини, покренуће поступак за раскид уговора. 

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове 

удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са 

инвалидитетом. 

Прерасподела одобреног износа средстава 

Члан 27. 

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од председника општине ради 

прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писане сагласности, односно након 

потписивања анекса уговора са даваоцем средстава. 

Поступање у случају неправилности 

Члан 28. 

Надлежни орган обавештава корисника средстава да ће покренути поступак за раскид уговора и повраћај 

средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности такве природе да онемогућавају надлежни 

орган да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски утрошак 

средстава. 

Раскид уговора и повраћај средстава 

Члан 29. 

Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава председник општине 

је дужан да раскине уговор, захтева повраћај пренетих средстава, односно да активира инструменте 

обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 

Извештај о реализованој финансијској подршци 

Члан 30. 

Надлежни орган израђује извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских 

средстава у претходној календарској години. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет презентацији Општине Топола и на 

огласној табли органа општине  Топола, најкасније до 15. јануара текуће године. 

Надлежни орган може спровести анализу успешности, квалитета и степена остварености циљева програма за 

која су додељена средства на конкурсу за доделу средстава, уколико оцени да би то довело до унапређења 

стања у одређеној области у којој се корисницима додељују финансијска средства. 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Спровођење започетих поступака 

Члан 31. 

Поступци доделе средстава који су отпочели пре ступања на снагу ове одлуке, а нису окончани, спровешће се 

према прописима који су важили пре ступања на снагу ове одлуке. 

Ступање на снагу 

Члан 32. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број:110-44/2020-05-III                                                                                                   Драган Живановић с.р. 

Дана: 29.7.2020. године                

-11- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,  83/2014-др. закон, 

101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

3/2019 и 5/2019),  члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

5/2019), у склопу разматрања иницијативе Председника Општине за увећавање средстава предвиђених за 

реализацију пројекта градског трга у општини Топола,  

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.7.2020. године, донело је 

   

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се иницијатива Председника Општине за увећавање средстава предвиђених за реализацију 

пројекта градског трга у општини Топола, за износ од 1.260.000,00 динара (са ПДВ-ом), и то за израду 

пројектно-техничке документације за II фазу Пројекта-Пројекат уређења Трга са потребним инсталацијама и 

III фазу-Пројекат Павиљона. 

2. Обавезује се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине 

Топола да размотри могућност стварања билансног простора за наведене послове. 

3. Овлашћује се Председник Општине да на предлог Одељења из тачке 2. овог закључка донесе Решење о 

промени апропријације или Решење о употреби средстава Текуће буџетске резерве Одлуке о буџету општине 

Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2019)  

4. Закључак ступа на снагу даном доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 350-4/2020-05-III                                                                                                                Драган Живановић с.р. 

Дана: 29.7.2020. године 

                                              -12- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,  83/2014-др. закон, 

101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

3/2019 и 5/2019),  члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

5/2019), у склопу разматрања иницијативе Комисије за спровођење Програма обнове и унапређења система 

канализационе инфраструктуре за увећавање средстава предвиђених за јавну набавку за израду пројектно-

техничке документације зс изгрсдњу Канализационе инфраструктуре, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.7.2020. године, донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се иницијатива Комисије за спровођење Програма обнове и унапређења система канализационе 

инфраструктуре за увећавање средстава предвиђених за расписивање јавне набавке за израду пројектно-

техничке документације за изградњу Канализационе инфраструктуре, за износ од 600.000,00 динара (са ПДВ-

ом). 

2. Обавезује се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине 

Топола да размотри могућност стварања билансног простора за наведене послове. 

3. Овлашћује се Председник Општине да на предлог Одељења из тачке 2. овог закључка донесе Решење о 

промени апропријације или Решење о употреби средстава Текуће буџетске резерве Одлуке о буџету општине 

Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2019)  

4. Закључак ступа на снагу даном доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 350-5/2020-05-III                                                                                                                Драган Живановић с.р. 

Дана: 29.07.2020. године                            
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С А Д Р Ж А Ј  

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Страна 1. 

   

2. Прву измену и допуну програма коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години, на територији 

Општине Топола   

Страна 2. 

   

3. Решење о образовању комисије за израду предлога годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општинеТопола 

за 2021. годину   

Страна 5. 

   

4. Решење о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних 

објеката у државној својини на територији општине Топола за агроекономску 

2020/2021. годину    

Страна 6. 

   

5. Решење о одобрављању додатних финансијских средства из буџета општине Страна 7. 

   

6. Одлуку о покретању поступка отуђења-продаје возила у у јавној својини 

општине Топола 
Страна 8. 

   

7. Закључак о прихватаљу предлога одељења за инспекцијске послове и 

инвестиције општинске управе општине топола за проширење уличне расвете на 

територији општине Топола за 2020. годину  

Страна 9. 

   

8. Одлуку о додели средстава планираних за инвестиције у спорту у 2020. години Страна 9. 

   

9. Закључак да се локације које су у јавној својини општине Топола (или је у току 

поступак уписа јавне својине) понуде као локације за инвестирање 
Страна 11. 

   

10. Правилник о поступку доделе и контроле коришћења средстава  

за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења 

Страна11. 

   

11. Закључак на иницијатива Председника Општине за увећавање средстава 

предвиђених за реализацију пројекта градског трга у општини Топола 
Страна 18. 

   

12. Закључак о прихватању иницијативе Комисије за спровођење Програма обнове 

и унапређења система канализационе инфраструктуре за увећавање средстава   
Страна 18. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


