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Р е п у б л и к а С р б и ј а  

Општинско веће ТОПОЛА 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања  

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

Број: 320-344/2020-03  

Датум: 06.10.2020. године 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 

ТОПОЛА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине ТОПОЛА које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2020. годину за давање у закуп 

донела је: 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине ТОПОЛА у првом кругу за укупно 366 јавних надметања, која су обухваћена 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине ТОПОЛА за 2020. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то: 

 Култура  Класа  Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 94,54 11.114,85 

ЊИВА 2 86,03 10.114,35 

ЊИВА 3 76,58 9.003,34 

ЊИВА 4 68,07 8.002,84 

ЊИВА 5 59,56 7.002,33 

ЊИВА 6 48,22 5.669,11 

ЊИВА 7 39,71 4.668,61 

ЊИВА 8 29,31 3.445,91 

ВОЋЊАК 3 76,58 9.003,34 

ВОЋЊАК 4 68,07 8.002,84 

ВОЋЊАК 5 59,56 7.002,33 

ВИНОГРАД 2 86,03 10.114,35 

ВИНОГРАД 3 76,58 9.003,34 

ВИНОГРАД 4 68,07 8.002,84 

ЛИВАДА 2 25,81 3.034,42 

ЛИВАДА 3 22,97 2.700,53 

ЛИВАДА 4 20,42 2.400,73 

ЛИВАДА 5 17,87 2.100,93 

ЛИВАДА 6 14,47 1.701,20 

ЛИВАДА 7 11,91 1.400,23 

ПАШЊАК 2 17,21 2.023,34 

ПАШЊАК  3 15,32 1.801,13 

ПАШЊАК 4 13,61 1.600,09 

ПАШЊАК 5 11,91 1400,23 
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ПАШЊАК 6 9,64 1.133,35 

ПАШЊАК  7 7,94 933,48 

ОСТАЛО ПРИРОДНО 

НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 2,98 350,35 

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државноj својини на територији општине ТОПОЛА је на основу табеле из тачке 1. утврдила 

почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 

закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине ТОПОЛА у првом кругу, 

односно за укупно 366 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2020. годину. 

 

 Образложење  

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине ТОПОЛА, образована Решењем Општинско веће број 020-

102/2020-05-III од 15.06.2020. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно 

надметање по катастарским општинама на територији општине ТОПОЛА, које је обухваћено Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 

2020. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је 

просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у 

државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне 

самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног 

земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, имајући у 

виду наведену законску одредбу, како је Општина ТОПОЛА имала јавно надметање за претходну 

агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 59,56 евра по хектару, односно 

7.002,34 динара по хектару. 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа 

земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару, односно у 

другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару. 

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у износу од 

100% од проcечно постигнуте цене која износи 7.002,34 динара по хектару а која одговара квалитету њива 5. 

класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна 

надметања у првом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ТОПОЛА за 2020. годину. 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву 

овог закључка. 

                    ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 

                                                                      Сања Јевтић, с.р 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007,83/2014-др.закон 

и 101/2016-др.закон), члана 67. став 2. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 

2/2019), члана 10. став 2. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, 

број 3/2019 и 5/2019.-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 5/2019), у склопу разматрања ревидираног Плана одржавања гробаља на територији 

општине Топола, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 5.10.2020. године донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Даје се сагласност на Ревидирани План одржавања гробаља на територији општине Топола ФЦЦ ЕКО 

д.о.о. број 1121/2020 од 24.9.2020. године.  

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-341/2020-05-III                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 5.10.2020. године                                        Игор Петровић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др. закон и 47/2018), члана 17. Одлуке о Месним заједницама на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола” бр. 3/2009), члана 10. Одлуке о општинском већу општине Топола („Сл. 

гласник СО Т опола” бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола” бр.  5/2019), 

Општинско веће општине Топола на сендици одржаној дана 5.10.2020 године, донело  је 

 

О Д Л У К У 

о броју чланова Савета за сваку месну заједницу 

на територији општине Топола  

I  Овом Одлуком одређује се број чланова Савета за сваку Месну заједницу на територији општине Топола 

и то: 

1. Месна заједница Белосавци за подручје места Белосавци – 7 ( седам) 

2. Месна заједница Блазнава за подручје насељеног места Блазнава – 7 ( седам)  

3. Месна заједница Божурња за подручје насељеног места Божурња –  5 (пет) 

4. Месна заједница Винча за подручје насељеног места Винча – 5  (пет ) 

5. Месна заједница Горња Трнава за подручје насељеног места Горња Трнава – 7 (седам) 

6. Месна заједница Горович за подручје насељеног места Горович – 5 (пет)  

7. Месна заједница Доња Трнава за подручје насељеног места Доња Трнава – 5 (пет)    

8. Месна заједница Доња Трешњевица за подручје насељеног места Доња Трешњевица – 5 (пет), 

9. Месна заједница Доња Шаторња за подручје насељеноа места Доњу и Горњу Шаторњу са седиштем у 

Доњој Шаторњи – 7 (седам) 

10. Месна заједница Жабаре за подручје насељеног места Жабаре – 5 (пет), 

11. Месна заједница Загорица за подручје насељеног места Загорица; – 7 (седам) 

12. Месна заједница Јарменовци за подручје насељеног места Јарменовци, Манојловци и Гуришевци са 

седиштем у Јарменовцима – 7 (седам), 

13. Месна заједница Јеленац за подручје насељеног места Јеленац – 5 (пет), 

14. Месна заједница Јунковац за подручје насељеног места Јунковац – 5 (пет), 

15. Месна заједница Клока за подручје насељеног места Клока – 7 (седам) 

16. Месна заједница Крћевац за подручје насељеног места Крћевац – 5 (пет), 

17. Месна заједница Липовац за подручје насељеног места Липовац – 5 (пет), 

18. Месна заједница Маскар за подручје насељеног места Маскар – (5 пет), 

19. Месна заједница Наталинци за подручје насељеног места Наталинци и Павловац са седиштем у 

Наталинцима – 7 (седам), 

20. Месна заједница Овсиште за подручје насељеног места Овсиште – 5 (пет), 

21. Месна заједница Пласковац за подручје насељеног места Пласковац – 5 (пет), 

22. Месна заједница Рајковац за подручје насељеног места Рајковац – 5 (пет), 

23. Месна заједница Митровчић у селу Топола која обухвата засеокe Митровчић и Ваганац – 5 (пет),   

24. Месна заједница Љубесело у селу Тополи који обухвата засеоке Љубесело и Јокића крај – 5 (пет), 

25. Месна заједница Светлић за подручје насељеног места Светлић – 5 (пет), 

26. Месна заједница Шуме за подручје насељеног места Шуме – 5 (пет), 

27. Месна заједница Војковци за подручје насељеног места Војковци са седиштем у Војковцима – 5 (пет), 

28. Месна заједница Греда која обухвата засеок-реон Греда као део насељеног места Доња Трнава (границе:  

Лева страна „Матијевац”; десна страна „Буковац”; која почиње од гробља а завршава се са „Црвеним 

Брдом”) – 5 (пет), 

29. Месна заједница Покозица која обухвата засеок – реон Покозица као део насељеног места Доња Трнава 

(обухвата реоне: Гробље, Пантићки бунар, Раниће и Јанковиће) – 5 (пет), 

30. Месна заједница Витлина као део насељеног места Горња Трнава (обухвата засеоке: „Врлаје”; 

„Новаковића и Ђорђевића”; „Ракичевица 1”, „Ракичевица 2”, „Ракиће”, „Мамутовац”, „Прокиће” и 

„Пиносаву” са седиштем на Витлини) – 7 (седам), 

31. Месна заједница Бор која обухвата засеок Бор – 5 (пет). 

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

III Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Општинског већа о одређивању броја чланова 

Савета за сваку месну заједницу на територији општине Топола („Сл. гласник СО Топола” бр. 1/2017 I 

4/2017). 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-270/2020-05-III                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 05.10.2020. године                                                                                   Игор Петровић с.р.  
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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 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” 

број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО 

Топола” број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени 

гласник СО Топола” број 14/2008), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 05.10.2020. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА 

СЛУЖБЕНИХ ТЕЛЕФОНА И СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 

Члан 1. 

У члану 6. став 1. Правилника о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона 

(„Службени гласник СО Топола”, број 4/2018, 8/2018 и 1/2019), врше се следеће измене: 

* код алинеје 3. уместо „до 10.000,00 динара” треба да стоји „до 5.000,00 динара”,  

* после алиније 5. додаје се нова алинеја 6. која гласи „Кабинета председника општине: 

Шеф кабинета до 2.500,00 динара и Пословни секретат у Кабинету Председника општине до 2.000,00 

динара”, 

* досадашње алиније 6, 7 и 8 постају алиније 7, 8 и 9, 

* досадашња алинеја 9. брише се. 

Члан 2. 

После члана 6. додаје се члан 7. који гласи: 

„Председнику Скупштине општине одобравају се из буџета општине финансијска средства на име трошкова 

коришћења мобилног телефона у динарском износу на месечном нивоу до 5.000,00 динара. 

Заменику председника општине одобравају се из буџета општине финансијска средства на име трошкова 

коришћења мобилног телефона у динарском износу на месечном нивоу до 3.500,00 динара. 

Општинском правобраниоцу одобравају се из буџета општине финансијска средства на име трошкова 

коришћења мобилног телефона у динарском износу на месечном нивоу до 2.000,00 динара. 

Пословном секретару одобравају се из буџета општине финансијска средства на име трошкова коришћења 

мобилног телефона у динарском износу на месечном нивоу до 2.000,00 динара. 

Одобрена средства из става 1, 2, 3 и 4 овог члана уплаћују се са рачуна Извршење буџета општине Топола 

добављачу за услуге по достављеним рачунима корисника услуге, у месецу за претходни месец. 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-58/2020-05-III                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 05.10.2020. године                                                                                          Игор Петровић с.р. 

 

-5- 

На основу члана 44. 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 11/2008 и 6/2013), 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 („Службени гласник СО Топола”, 

број 5/2019) у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО 

Топола”, број 17/2019 и 10/2020), Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020 и Уговором о 

донацији за Помоћ у кући за бољи живот старих у Тополи, бр. донације: UNOPS-SwissPRO-2020-Grant-006, 

закљученим између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Општине Топола, 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 05.10.2020. године доноси 

 

Р  е  ш  е  њ  е 

о спровођењу Пројекта 

„Помоћ у кући за бољи живот старих у Тополи” 

 

1. Одобрава се спровођење Пројекта „Помоћ у кући за бољи живот старих у Тополи” укупне финансијске 

вредности 14.691,00 USD од чега 13.222,00 USD (90,00%) финансира Канцеларијa Уједињених нација за 

пројектне услуге (УНОПС), а преосталих 1.469,00 USD (10,00%) финансира се из средстава буџета-

локалног учешћа oпштинa Топола у динарској противвредности у складу са обрачунским курсом USD 

на дан када су средства од стране донатора уплаћена примаоцу донације-Општини Топола.  
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2. Средства Општине Топола за финансирање пројекта из тачке 1. овог решења планирана су Одлуком о 

буџету Општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола”, број 17/2019 и 10/2020) на 

разделу 4, Пројекат 0901-01 –Помоћ у кући за бољи живот старих, функционална класификација 070, 

позиција 28.1, 28.2 и 28.3, економске класификације 421-Стални трошкови, 423-Услуге по уговору, 426-

Материјал, извор финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени 

гласник СО Топола”, бр. 17/2019 и 10/2020). 

3. Сва плаћања пројектних активности по Пројекту из тачке 1. овог Решења вршиће се преко наменског 

динарског подрачуна отвореног код Министарства финансија - Управе за трезор.  

4. Сва акта потребна за спровођење пројекта доносиће Председник општине. 

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

Одељење ЛЕР.  

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

По Јавном позиву (02-2020) Подршка локалним самоуправама за спровођење и развој услуга социјалне 

заштите у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг 

управљања и социјалне укључености Swiss PRO“, Општина Топола поднела је предлог пројекта.  

Пројекат је одобрен за реализацију, закључен  је уговор број 404-298/2020-05-II од 14.08.2020. године, 

између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Општине Топола, којим су за 

спровођење пројекта предвиђена бесповратна финансијска средства ЕУ (средства гранта) у износу од 

13.222,00 USD. 

Средства за реализацију пројекта планирана су Одлуком о буџету Општине Топола за 2020. годину на 

разделу 4, Програм 11 –Социјална и дечија заштита, Пројекат 0901-01 –Помоћ у кући за бољи живот старих 

у Тополи. 

Реализација пројекта је у складу са стратешким документима Општине Топола.  

На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

ОПШТИНА ТОПОЛА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-262/2020-05-III                                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 05.10.2020. године                                                                                                               Игор Петровић с.р. 
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На основу члана 8. став 2. и 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  („Службени гласник РС” број 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-

др.закон), чланa 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2. Правилника о раду Савета за координацију безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС” бр. 8/2020), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

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

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

број  5/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 05.10.2020. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

 

I  Оснива се Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Топола (у даљем тексту: Савет) као тело за координацију са трајним задатком подстицања, организовања и 

усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима  из надлежности  општине Топола. 

II  Савет из тачке 1. oвог Решења чине: 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Игор Петровић, Предсеник општине  Топола  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 

Данијела  Ђокић-Пантић, заменица председника општине Топола, 

ЧЛАНОВИ. 

1. Владимир Миљковић, начелник ПС Топола – представник МУП РС –ПС Топола  

2. Др Горан Ђорђевић, директор ДЗ „Свети Ђорђе” Топола, 

3. Ивица Миливојевић, директор ОШ „Карађорђе” Топола, 

4. Тања Јовановић, директор ПУ „Софија Ристић” Топола, 

5. Весна Павловић-Костић, запослена у Општинској управи,  саветник на пословима саобраћаја, 
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6. Драган Стојановић, запослен у Општинској управи, виши сарадник за стручне послове саобраћаја, 

инфраструктуре, ПТТ и електроводовода 

7. Јасна Миљковић, запослена у Општинској управи, руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду 

и друштвене делатности, 

8. Снежана Јеревић, запослена у Општинској управи, инспектор за саобраћај и путеве, 

9. Предраг Филиповић, представник медија –„ИФМ  РАДИО” Топола, 

10. Александар Весковић, инструктор вожње ОД „Сигнал” . 

      У раду Савета могу да учествују и представници других заинтересованих субјеката. 

III  Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће 

иницијативе за предузеимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима и исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких аката, 

програма и планова, као што су: 

А) стратегију безбедности саобраћаја на путевима, 

Б) извршни план безбедности саобраћаја, 

В) Програм рада у области саобраћаја, 

Г) Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја, 

Д) и др. 

IV Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на 

путевима. 

V Савет може формирати радне групе за поједине области рада. 

VI Стручне, организационе и административно техничке послове за потребе Савета обављаће инспектор за 

превоз у друмском саобраћају и путеве Општинске управе општине Топола. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-250/2020-05-III                                                                                                      ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА                                    

Дана: 05.10.2020. године                                                                                                       Игор Петровић с.р. 
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На основу члана 46.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007), члана 63. 

Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 2/2019), члана 10. Одлуке о Општинском 

већу општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 3/2019 и 5/2019-исправка) и члана 31. 

Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 5/2019) 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 5.10.2020. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

 о образовању комисије за расподелу средстава планираних 

 за дотације удружењима из области социјалне заштите 

 

1. Решењe о образовању комисије за расподелу средстава планираних за дотације удружењима из области 

социјалне заштите број 020-13/2020-05-III од 16.01.2020. године, мења се и гласи: 

У тачки 2. уместо:  Марагарета Живановић, запослена у Општинској управи општине Топола” треба да 

стоји: „Драгана Гајић запослена у Општинској управи општине Топола”, а уместо: „Слободанка 

Миливојевић запослена у Центру за социјални рад „Сава Илић” Атанђеловац Одељење у Тополи треба да 

стоји: „Сања Хералић Ненадовић запослена у Центру за социјални рад „Сава Илић” Атанђеловац – 

Одељење у Тополи. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА          ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-265/2020-05-III                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА       

Дана: 5.10.2020. године                 Игор Петровић с.р.                                                               
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На основу члана 46. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007), члана 63. 

Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 2/2019), члана 10. Одлуке о Општинском 

већу општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 3/2019 и 5/2019-исправка) и члана 31. 

Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 5/2019) 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 5.10.2020. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

 о образовању комисије за расподелу средстава 

 планираних за дотације осталим удружењима  
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1. У Решењу о образовању комисије за расподелу средстава планираних за дотације осталим удружењима 

број 020-12/2020-05-III од 16.01.2020. године тачка 2, мења се и гласи: 

У комисију из тачке 1.овог Решења именују се: 

ПРЕДСЕДНИК 

Виолета Говедарица, запослена у Општиској управи општине Топола 

ЧЛАНОВИ: 

Бојана Ђорђевић, запослена у Културном центру Топола, 

Љиљана Милетић, запослена у Општиској управи општине Топола. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-264/2020-05-III           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА      

Дана: 05.10.2020. године                  Игор Петровић с.р. 
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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-испр), члана 31. Пословника општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола” бр. 5/2019), у склопу разматрања захтева ПУПД „Јањушевић” д.о.о. Прибој за измену редова 

вожње, 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 5.10.2020. године, донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Делимично се прихвата захтев ПУПД „Јањушевић” д.о.о. Прибој за измену редова вожње на релацији 

Топола-Доња Шаторња-Jарменовци II. 

2. Одобрава се брисање полазака 3 И 10 на реду вожње из тачке 1. овог Закључка, из разлога померања 

истих   на поласцима 4 и 11 

3. Не прихвата се   брисање полазака 7 и 14 на наведеном реду вожење. 

4. Налаже се ПУПД ,,Јањушевић” д.о.о. Прибој да Одељењу за инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе општине Топола поднесе захтев за измену редова вожње у складу са тачком 1. и 2. овог 

Закључка.  

5.  Закључак ступа на снагу даном доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Број 020-254/2020-05-III           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                            

Дана: 05.10.2020. године                            Игор Петровић с.р. 
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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”, 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 избору пројеката од јавног 

интереса – пројекат „Добра управа-директно учешће грађана”, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 12.10.2020. године донело је 

 

О Д Л У К У  

ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – ПРОЈЕКАТ  

,,ДОБРА УПРАВА-ДИРЕКТНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА” 

  

Члан 1. 

Усваја се Предлог Одлуке  избору пројеката од јавног интереса – пројекат „Добра управа -директно учешће 

грађана”, године као у тексту подносиоца Предлога Одлуке - Комисије за спровођење јавног позива за 

финансирање пројеката од јавног интереса – пројекат „Добра управа – директно учешће грађана“. 

Члан 2. 

По јавном позиву за финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке изабрани су следећи пројекти са 

следећим вредностима: 

1. УРЕЂЕЊЕ ИГРАЛИШТА НА ОТВОРЕНОМ  

СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ВАРОШ ТОПОЛИ          - 399.900,00 ДИНАРА, 

2. „УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У ЦЕНТРУ БЕЛОСАВАЦА”        - 189.600,00 ДИНАРА, 
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3. „ПАРКИЋ” ЈУНКОВАЦ, ДОЊИ КРАЈ          - 104.820,00 ДИНАРА, 

4. „РОДНА КУЋА РАДОЈА ДОМАНОВИЋА  

    – ОСТАВШТИНА ЗА БУДУЋНОСТ ТОПОЛЕ И  ОВСИШТА”                                  - 275.400,00 ДИНАРА, 

5. „УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА” У ГОРЊОЈ ТРНАВИ                                            - 85.000,00 ДИНАРА, 

6. „УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ДОМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ШАТОРЊА”                    - 400.000,00 ДИНАРА. 

Члан 3. 

Укупна вредност за реализацију активности по Пројектима из члана 1. Одлуке је 1.454.720,00 динара. 

Средства у износу од 1.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину 

(„Службени гласник СО Топола”, број 17/2019 и 10/2020), а разлика средстава у износу од 454.720,00 биће 

обезбеђена од стране донатора након достављања Одлуке донатору – Представништво HELVETAS Swiss 

Intercooperation SRB, у складу са Уговором о гранту C-029/2020 Модел 1 и 3. 

Члан 4. 

Овлашћује се Председник Oпштине да закључи уговор о суфинансирању пројеката са лицем које је у 

поднетој документацији означено као представник грађана.    

Члан 5 

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

интернет станици www.topola.rs. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-261/2020-05-III                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                             

Дана: 12.10.2020. године                  Игор Петровић с.р.                                              

                                                                

-11- 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, број 21/2016, 113/2017-др.закон и 95/2018), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерила за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 88/2016, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 

86/2019-др.закон), члана 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, 

број 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 5/2019), 

Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе општине Топола, дана 12.10.2020. године, 

усвојило је обједињени  

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА, 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, стручним службама, 

посебним организацијама Општине Топола и Општинском правобранилаштву („Службени гласник СО 

Топола”, бр. 4/2018, 23/2018 и 4/2020) у даљем тексту: Правилник у члану 26. тачка 45. мења се и гласи: 

ПОСЛОВИ НАБАВКЕ И АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 

Звање: Сарадник                            Број службеника: 1 

Опис послова: прати и примењује прописе из области јавних набавки; припрема конкурсну документацију; 

израђује огласе о јавној набавци; стара се о јавном оглашавању; доставља понуђачима оглас за јавне набавке 

мање вредности; даје потребно обавештење понуђачима и припрема нацрте уговора о јавним набавкама; 

води евиденцију о јавним набавкама; врши набавку потрошног материјала, ситног инвентара и исти предаје 

Одељењима и Служби; врши контролу исправности рачуна о преузетој роби и води евиденцију набављене 

робе; врши набавку артикала за манифестације и скупове који се организују у згради или под 

покровитељством општине; води евиденцију набављених мобилних телефона, картица и допуна за исте; 

води евиденцију и сређује записнике са састанака комисије и о закључцима обавештава све учеснике; дужи 

се са набављеним потрошним материјалом за Општинску управу, води евиденцију утрошка истог, прати 

динамику трошења и те податке доставља надлежним службама; доставља потребне извештаје из ове 

области и обавља друге послове из делокруга овог радног места 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за јавне набавке и 

најмање 3 године радног искуства у струци. 

Захтевани додатак знања/искуства: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

http://www.topola.rs./
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Члан 2. 

У члану 35. тачка 3. мења се и гласи: 

Радно место: ШЕФ КАБИНЕТА 

Звање: Млађи саветник                                                                                              Број службеника: 1 

Опис послова: руководи радом Кабинета председника општине, организује ефикасно, благовремено, 

стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Кабинета; обавља стручне послове везане за 

припрему протокола и информација потребних за председника општине и заменика председника општине; 

врши саветодавне послове од значаја за рад председника општине; врши координационе и организационе 

послове за односе са медијима, везано за рад преседника општине; врши координацију послова који се 

обављају у Кабинету председника општине, координира активности између Кабинета, одeљења и служби 

Општинске управе, по налогу преседника општине координира рад на новим пројектима; сређује, 

евидентира и чува документа о раду председника општине; обавља и друге послове који по својој природи 

спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране председника општине. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и најмање годину 

дана радног искуства. 

Захтевани додатак знања/искуства: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-59/2020-05-III            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 12.10.2020. године                                              Игор Петровић с.р. 

С А Д Р Ж А Ј 

1. Закључак о ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

терторији општине Топола   Страна 1. 

   

2. Решење на Ревидиран План одржавање гробаља    Страна 2. 

 

3. Одлука о  броју чланова Савета за сваку месну заједницу на територији општине 

Топола    Страна 3. 

   

4. Правилник о измени правилника о условима коришћења службених телефона и 

службених мобилних телефона   Страна 4.  

   

5. Решење о спровођењу Пројекта „Помоћ у кући за бољи живот старих у Тополи”   Страна 4.  

   

6. Решење  о оснивању савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Топола    Страна 5. 

   

7. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА о образовању комисије за расподелу средстава 

планираних за дотације удружењима из области социјалне заштите   Страна 6. 

   

8. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА о образовању комисије за расподелу средстава 

 планираних за дотације осталим удружењима      Страна 6. 

   

9. Закључак на захтев ПУПД „Јањушевић” д.о.о. Прибој за измену редова вожње      Страна 7. 

   

10. Одлуку избору пројеката од јавног интереса – пројекат „Добра управа-директно 

учешће грађана”    Страна 7. 

   

11. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи, стручним службама, 

посебним организацијама општине Tопола и општинском правобранилаштву     Страна 8. 
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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 
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