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На основу члана члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број: 02/2019), Одлуке о 

Буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“, број: 14/2020 и 9/2021), Општинско 

веће општине Топола на седници одржаној дана 15.07.2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА  

У ОПШТИНИ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником о суфинансирању мера енергетске ефикасности породичних стамбених објеката на 

територији општине Топола (у даљем тексту Правилник), прописују се начин и критријуми бесповратног 

суфинансирања мера енергетске ефикасности са циљем смањења штетних емисија, односно смањење 

загађења ваздуха кроз уштеде у енергентима и повећању енергетских својстава објеката. 

II СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Члан 2. 

Одлуком о Буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“, број: 14/2020 и 9/2021) 

за ове намене опредељено је 2.000.000,00 динара. У 2021. години суфинасираће се мере: 

1. Набавка и уградњa материјала за изолацију спољних зидова на породичним кућама: 

 Максимално учешће општине до 120.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% износа са 

ПДВ-ом. 

 Планирана средстава 750.000,00 динара. 

2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним кућама: 

 Максимално учешће општине до 75.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% износа са ПДВ-

ом.  

 Планирана средства 750.000,00 динара. 

3. Набавка котлова на пелет или гас за породичне куће: 

 Максимално учешће општине до 70.000,00 са ПДВ-ом, односно до 50% укупне вредности са ПДВ-ом. 

 Планирана средства 500.000,00 динара. 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

Члан 3. 

Услови учешћа на Конкурсу које мора да испуни подносилац захтева: 

1. Да је власник и да живи у породичној кући изграђеној на подручју општине Топола. 

2. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

a.  доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,  

б. грађевинску дозволу или  

в. решење о озакоњењу. 

3. Да је измирио доспеле локалне јавне приходе или да нема доспеле, а неизмирене обавезе у складу са 

решењем о одлагању плаћања дугованог пореза.  
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Члан 4. 

Право учешћа на Конкурсу немају власници стамбено-пословних објеката и грађани који су у претходном 

периоду (предходне три године од дана објављивања јавног конкурса за добијање средстава за спровођење 

мера енергетске ефикасности у 2021. год.) користили средства општине Топола за суфинансирање мера 

енергетске ефикасности. 

Члан 5. 

А) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве: 

1.  Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности,  

2.  Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта, 

3.  Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта, 

4.  Извод из листа непокретности, не старији од једне године (фотокопија), 

5.  Потврда „Србија гас“ а.д. о могућности прикључења на гасовод или решење надлежног органа о 

прикључењу на гас, уколико се пријава односи на набавку котла на гас, 

6.  Потписана изјава о врсти горива и врсти и снази котла који се користи за грејање. 

Б) Документација коју обезбеђује општина: 
1. Потврду о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода или уласку репрограм. 

В) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта: 

1.  Грађевински пројекат објекта (по потреби), 

2.  Припремљен предрачун за материјал, опрему и радове. 

Г) Документација која се доставља приликом потписивања Уговора 

1. Фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева за уплату средстава. 

Д) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радова: 

1. Захтев за уплату средстава, 

2. Доказ о завршетку радова (потврда енергетског менаџера општине Топола), 

3.  Рачун/фактура која гласи на име подносиоца захтева и налог за уплату оверен од стране банке,фискалне и 

готовинске рачуне, отпремнице за предметне набавке за коју је законом утврђена обавеза издавања 

отпремнице, 

4. Извештај о испитивању коефицијента пролаза топлоте произвођача столарије, издат од овлашћеног 

сертификационог тела (мера 2.), 

5. Попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове, 

6. Уговор о испоруци гаса (мера 3.). 

Члан 6. 

Термичка својства објекта која морају бити испуњена у погледу енергетске ефикасности су: 

а) Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте): 

 U≤ 1,5 W/m
2
K за прозоре и  балконска врата 

 U ≤ 1,6 W/m
2
K за спољна врат 

б) Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика: 

 U ≤ 0,3 W/m
2
K  за термичку изолацију  

Боја спољнег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, 

избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.   

Члан 7. 

Додатни услови: 

За меру 1. Набавка и уградњa материјала за изолацију спољних зидова 

Средства за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико 

стамбени објекат има два или више власника по етажама, пријаву подноси један од власника уз писмену 

сагласност осталих власника (одобрени износ средстава не може бити већи од 120.000 односно 50% вредности 

инвестиције за цео објекат). Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не 

морају се термички изоловати. 

Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти. 

За меру 2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима 

Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће 

одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором. 

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној 

или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна. 

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије. 
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Члан 8. 

Власник објекта може поднети пријаве за више мера, појединачно за сваку меру (за сваку од мера доставља се 

комплетна документација за подношење захтева), с тим да средства могу бити одобрена само за једну меру. 

IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

Члан 9. 

Председник општине Топола (у даљем тексту: Председник) доноси Одлуку о расписивању Конкурса о 

суфинансирању мера енергетске ефикасности на породичним кућама на подручју општине Топола.  

Конкурс се објављује на званичној интернет страници www.topola.rs и огласној табли општине Топола, и траје 

15 дана. 

Конкурс спроводи и оцењивање пристиглих пријава и одабир корисника средстава врши Комисија за доделу 

средстава за финансирање/суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа/индивидуалних 

домаћинстава (у даљем тексту Комисија). 

Комисија има председника и четири члана. Председник и чланови комисије имају своје заменике. 

Комисију образује Општинско веће општине Топола 

Члан 10. 

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, лично на 

писарницу општине Топола или поштом на адресу: Општина Топола, Бул. краља Александра I бр. 9, 34310 

Топола. 

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА 

У ОПШТИНИ ТОПОЛА-Не отварати. 

Пријаве ће се примати 15 дана од дана објављивања на званичној интернет старници и огласној табли 

општине Топола.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

V ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА 

Члан 11. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу листе 

приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 

ИЗОЛАЦИЈА СПОЉНИХ ЗИДОВА 

Постојеће стање спољних зидова Број бодова 

Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, дебљине до 30 цм 12 

Зид без фасадне изолације, дебљине преко 30 цм 9 

Зид са фасадном изолацијом 5 цм 0 

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије Број бодова 

ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом 12 

Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели „Јеловица“ или слично) 9 

Дрвени, двоструки са спојеним крилима 6 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија 3 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Природни гас 15 

Пелет 12 

Дрво/ брикет , котао снаге  >20kW 9 

Дрво/ брикет, котао снаге < 20kW 6 

Угаљ/ лож уље, котао снаге  >20kW 4 

Угаљ/ лож уље, котао снаге < 20kW  2 

Електрична енергија 1 
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НАБАВКА И УГРАДЊА СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ 

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија 15 

Дрвени, двоструки са спојеним крилима 12 

Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели „Јеловица“ или слично) 9 

Постојеће стање спољних зидова Број бодова 

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≥8 цм 15 

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≤ 5 цм 12 

Зид без фасадне изолације, дебљине преко 30 цм 8 

Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, дебљине до 30 цм 5 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Природни гас 15 

Пелет 12 

Дрво/ брикет , котао снаге  >20kW 9 

Дрво/ брикет, котао снаге < 20kW 6 

Угаљ/ лож уље, котао снаге  >20kW 4 

Угаљ/ лож уље, котао снаге < 20kW  2 

Електрична енергија 1 

 

 

НАБАВКА КОТЛОВА НА ПЕЛЕТ ИЛИ ПРИРОДНИ ГАС 
(породичне куће) 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ, лож уље 15 

Дрво, брикет 10 

Електрична енергија 5 

Природни гас, пелет 0 

Врста постојећег грејног уређаја Број бодова 

Котао на чврсто гориво снаге  >20kW 12 

Етажне пећи на чврсто гориво снаге <20kW 9 

Шпорет, пећ 6 

Уређаји за грејање на електричну енергију 3 

Котлови на гас, пелет 0 

Постојеће стање спољних зидова Број бодова 

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≥8 цм 15 

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≤ 5 цм 12 

Зид без фасадне изолације,дебљине преко 30 цм 8 

Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, дебљине до 30 цм 5 
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Постојеће техничке карактеристике спољне столарије Број бодова 

ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом 12 

Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели „Јеловица“ или слично) 9 

Дрвени, двоструки са спојеним крилима 6 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија 3 

 

Члан 12. 

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се рачуна као аритметичка 

средина бодова за наведене енергенте. 

Уколико се два захтева на крају бодовне листе за доделу средстава оцене са истим бројем бодова, средства ће 

добити подносилац захтева са већим бројем бодова у критеријуму мере за коју подноси захтев, уколико и тада 

број бодова буде исти предност имају становници I зоне, а затим II зоне и.т.д. 

Члан 13. 

Комисија приликом обавезног теренског обиласка објеката свих подносиоца (поднетих) захтева, проверава 

усклађеност (веродостојност, тачност) грађевинских дозвола. 

Комисија приликом обиласка на лицу места врши бодовање поднетих захтева на основу критеријума 

одређених овим правилником. 

Комисија на основу извршеног бодовања сачињава предлог листе корисника за суфинансирање мера 

енергетске ефикасности на породичним кућама на подручју општине Топола за 2021. годину. 

Члан 14. 

Коначну Одлуку са листом корисника за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама 

на подручју општине Топола за 2021. год. доноси председник општине Топола.  

Одлука са листом корисника објављује се на званичном сајту www.topola.rs и огласној табли општине Топола. 

Учесници на Конкурсу могу у року од 8 дана од дана објављивања одлуке са листом корисника на званичном 

сајту и огласној табли општине Топола поднети приговор Општинском већу. Одлука Општинског већа је 

коначна.  

Број корисника средстава утврђених листом корисника може се проширити у зависности од утрошка 

средстава за сваку меру. 

Члан 15. 

Уколико општина Топола током трајања конкурса не прими довољан број важећих пријава за неку од мера 

предвиђених Конкурсом, Комисија ће повећати број корисника средстава за другу меру зависно од броја 

пристиглих пријава. 

Уколико се не утроше планирана средства за неку од меру, средства ће се доделити следећем кориснику који 

испуњава услове, према листи корисника. 

Члан 16. 

На основу одлуке и листе корисника средстава, општина Топола ће са свим одабраним корисницима склопити 

уговоре о суфинасирању. 

Одабрани корисник средстава дужан је да најкасније у року од 15 календарских дана, од дана пријема позива 

за потписивање уговора, потпише уговор са општином. Уколико одабрани корисник у предвиђеном року не 

потпише уговор сматраће се да је одустао од учешћа на конкурсу. 

Члан 17. 

Корисник средстава дужан је да предвиђене радове заврши најкасније до 30.11.2021. године. Захтев за уплату 

средстава мора се поднети најкасније до 05.12.2021. године. Уплата средстава извршиће се у року од 30 дана, 

а за оне који поднесу захтев 05.12.2021. год.да буде до краја буџетске, односно календарске године 31.12.2021. 

године, од дана подношења захтева за уплату средстава. 

Не прихаватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре потписивања уговора. 

Члан 18. 

Прихватљиви укупни инвестициони трошкови са ПДВ-ом односе се на: 

 Набавку и уградњу термичке изолацију спољних зидоваса фасадом: 

o  до 1800,00 дин/м
2
 

 Набавку и уградњу спољне столарије са одговарајућим термичким својствима: 

http://www.topola.rs/
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o прозори и балконска врата до 12.000,00 дин/м
2
 

o улазна врата до 20.000,00 дин/м
2
 

 Набавку ложних уређаја на пелет и природни гас без трошкова уградње: 

o уређај(котао) на природни гас-основна верзија  

o котао на пелет или етажна пећ на пелет које као енергент користе искључиво пелет (неће се 

одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као енергент користе чврсто гориво и 

пелет као ни уређаја који нису у систему етажног или централног грејања) 

Конкурсом није прописан произвођач опреме и извођач радова. 

Члан 19. 

Корисник средстава ће сам сносити трошкове радова и опреме који превазилазе прихватљиве трошкове, а 

односе се на: посебан дизајн фасаде, столарија у боји, улазна врата са посебним безбедносним елементима, 

уређаји на пелет односно природни гас са додатном опремом и слични захтеви. 

Власницима објеката који су доставили рачуне са ценама мањим од максимално утврђених, признаваће се 

50% износа који је назначен на фактури. 

Члан 20. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Топола. 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-39/2021-05-III                                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                           

Дана: 15.07.2021. године                                                                                                                  Игор Петровић с.р. 

 

-2- 

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 12. став 1. тачка 12. у вези са чланом 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 4. став 1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени 

гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и канализацији 

(„Службени гласник СО Топола“ број 14/2012), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

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

Топола“ број 3/2019 и 5/2019) и члана 31. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“ број 

5/2019), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 

14/2020 и 9/2021), 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 15.7.2021. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о обезбеђивању додатних средстава за спровођење пројекта 

„Измештање и реконструкција фекалне канализације у деловима улица Душана Радовића 

и Светозара Марковића у Тополи“ (Дом здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи) 

 

1. Одобравају се додатна средства за спровођење пројекта „Измештање и реконструкција фекалне 

канализације у деловима улица Душана Радовића и Светозара Марковића у Тополи“ (Дом здравља 

„Свети Ђорђе“  у Тополи). 
2. Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе као извођачу радова. 

3. Додатна средства за изградњу фекалне канализације у износу од 18.510.000,00 динара бруто обезбеђена су 

Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020 и 

9/2021), у разделу 4, функција 520- Управљање отпадним водама, Пројекат 0401-5003-Измештање и 

реконструкција фекалне канализацоје Дом здравља, позиција 80, економска класификација 511 – Зграде и 

грађевински објекти, ЈБКБС 07547,извор финансирања 01,  

(07547-511242-80-01-520). 

4. Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да Општини Топола достави понуду за извођење радова, обезбеди 

ефикасно спровођење пројекта у складу са пројектом за грађевинску дозволу „Измештање и 

реконструкција фекалне канализације у деловима улица Душана Радовића и Светозара Марковића 

у Тополи“ (Дом здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи), који је израдио „ТЕ Фокус“ из Суботице и поднесе 

уредне захтеве са пратећом документацију ради уплате средстава за реализацију пројекта. 

5. Овлашћује се Председник општине да са ЈКСП „Топола“ из Тополе закључи уговор о реализацији 

Пројекта из тачке 1. 2. и 3. oвог решења и донесе сва накнадна акта неопходна за спровођење пројекта. 
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6. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, 

Одељење за инспекцијске послове и инвестиције и ЈКСП „Топола“ Топола. 

7. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до завршетка пројекта. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-404/2021-05-III                                                                                                          Игор Петровић с.р. 

Дана: 15.07.2021. 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 2. и 11. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник 

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

Топола“, бр. 4/2019), 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“, бр. 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”, бр. 16/2017, 111/2017 и 18/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.06.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА  

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2022. 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 2022. 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 2022. годину. 

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

земљишту.  

V – Чланови Комисије 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“, бр. 

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: 020-385/2021-05-III                                                                                                          Игор Петровић с.р. 

Дана: 29.6.2021. године   

 

-4- 

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 додели средстава за дотације спортским 

удружењима у 2021. години, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 6.07.2021. године донело је 

 

ОДЛУКУ 

 О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА  

ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Комисије за расподелу средстава за дотације спортским удружењима на територији 

општине Топола. 

Члан 2. 

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

Ред. 

број 
Спортска удружења Планирана средства 

1 Одбојкашки клуб „Карађорђе”, Топола         1.200.000,00 

2 Рукометни клуб „Карађорђе”, Топола         1.050.000,00 

3 Женски фудбалски клуб „Карађорђе”, Топола 600.000,00 

4 Аутомобилски спортски клуб „Топола” 420.000,00 

5 Фудбалски клуб „АФ Дуљај”, Топола 400.000,00 

6 Клуб малог фудбала „Опленац”, Топола 350.000,00 

7 Фудбалски клуб „Винча” 335.000,00 

8 Омладински Фудбалски клуб „Трнава”, Доња Трнава 335.000,00 

9 Фудбалски клуб „БСК”, Белосавци 335.000,00 

10 Фудбалски клуб „Јасеница”, Божурња 335.000,00 

11 Омладински Фудбалски клуб „Пласковац” 335.000,00 

12 Фудбалски клуб „Шумадинац 1913”, Наталинци 335.000,00 

13 Фудбалски клуб „Слога”, Загорица 300.000,00 

14 Женски рукометни клуб „Колибри”, Горња Трнава 300.000,00 



SLU@BENI  GLASNIK SO TOPOLA      Година MMXXI     Број 11    16. Јул 2021.     страна  9 

 

15 Спортско удружење „Ашихара Каикан Опленац” 260.000,00 

16 Кошаркашки клуб „Карађорђе”, Топола 250.000,00 

17 Спортско теквондо удружење „Киндер”, Топола 235.000,00 

18 Фудбалски клуб „Младост”, Јеленац 200.000.00 

19 Фудбалски клуб „Борац”, Клока 200.000.00 

20 Фудбалски клуб „Младост”, Рајковац 200.000.00 

21 Фудбалски клуб „Калипоље”, Жабаре 150.000,00 

22 Фудбалски клуб „Будућност”, Блазнава 150.000,00 

23 Фудбалски клуб „Р. Домановић”, Овсиште 150.000,00 

24 Фудбалски клуб „Шумадинац 1949”, Шуме 100.000,00 

25 Фудбалски клуб „Крћевац 04”, Крћевац 100.000,00 

26 Фудбалски клуб „Јунковац”, Јунковац 100.000,00 

27 Фудбалски клуб „Будућност МИ”, ДоњаТрнава 100.000,00 

28 Омладински Фудбалски клуб „Јарменовци”, Јарменовци 100.000,00 

29 Фудбалски клуб „Горња Трнава 1938”, Горња Трнава 100.000,00 

30 Фудбалски клуб „Маскар”, Маскар 100.000,00 

31 Спортско шаховско удружење „Карађорђе”, Топола 100.000,00 

32 Стрељачка дружина „Опленац”, Топола 100.000,00 

33 Тениски клуб „Опленац”, Топола   90.000,00 

34 Спортско атлетско удружење „Сад трчи”, Топола   80.000,00 

35 Опленачко стреличарско удружење, Топола   70.000,00 

УКУПНО:          9.565.000,00 

                 

Члан 3. 

У план расподеле средстава спортским удружењима на територији општине Топола за 2021. годину из члана 

1. и 2. oве Одлуке, а због измена у календару такмичења појединих спортских удружења, укључена су 

средства претходно одобрена Решењима Општинског већа општине Топола из 2021. године. 

Члан 4. 

У оквиру средстава планираних за редован спорт овом одлуком, извршиће се прерасподела, уколико током 

године дође до промена у ранговима такмичења путем измене ове Oдлуке.                                   

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ и на 

инернет страници www.topola.rs. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                        

Број: 020-283/2021-05-III                                                                                                                  Игор Петровић с.р.                                                                    

Дана: 6.07.2021. године  

 

-5- 

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) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

5/2019), у склопу разматрања ПУПД „Јањушевић“ доо Прибој за давање сагласности место доласка и поласка 

аутобуса, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 6.07.2021. године, донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

1. Даје се сагласност ПУПД „Јањушевић“ доо Прибој за промену места поласка и доласка аутобуса са 

тренутног стајалишта „Макси“ на Аутобуску станицу Топола.  
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2. О спровођењу овог Закључка стараће се Одељење за инспекцијске послове и инвестидије Општинске 

управе општине Топола. 

3. Закључак ступа на снагу даном доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 344-37/2021-05-III                                                                                                                    Игор Петровић с.р. 

Дана: 6.07.2021. године 

 

-6- 

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 12. став 1. тачка 12. у вези са чланом 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 4. став 1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени 

гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и канализацији 

(„Службени гласник СО Топола“ број 14/2012), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

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

Топола“ број 3/2019 и 5/2019) и члана 31. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“ број 

5/2019), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 

14/2020 и 9/2021), 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 15.7.2021. године доноси 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

о обезбеђивању додатних средстава за спровођење пројекта 

„Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи“ 

 

1. Одобравају се додатна средства за спровођење пројекта „Изградња фекалне канализације у улици 

Николе Граовца у Тополи“. 
2. Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе као извођачу радова. 

3. Додатна средства за изградњу фекалне канализације у износу од 4.820.000,00 динара бруто обезбеђена су 

Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020 и 

9/2021), у разделу 4, функција 520- Управљање отпадним водама, Пројекат 0401-5002-Изградња фекалне 

канализације у улици Николе Граовца, позиција 79, економска класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, ЈБКБС 07547, извор финансирања 01,  

(07547-511242-79-01-520). 

4. Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да Општини Топола достави понуду за извођење радова, обезбеди 

ефикасно спровођење пројекта у складу са пројектом  за грађевинску дозволу „Изградња фекалне 

канализације у делу улице Николе Граовца у Тополи“ који је израдио „ТЕ Фокус“ из Суботице и 

поднесе уредне захтеве са пратећом документацију ради уплате средстава за реализацију пројекта. 

5. Овлашћује се Председник општине да са ЈКСП „Топола“ из Тополе закључи уговор о реализацији 

Пројекта из тачке 1. 2. и 3. oвог решења и донесе сва накнадна акта неопходна за спровођење пројекта. 

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

Одељење за инспекцијске послове и инвестиције и ЈКСП „Топола“ Топола. 

7. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до завршетка пројекта. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-402/2021-05-III                                                                                                          Игор Петровић с.р. 

Дана: 15.07.2021. године                                   

 

-7- 

На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ 

18/2010, 101/2017-др.закон и 10/2019), члана 1., 2. и 3. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, 

односно већег боја деце од броја која се уписују у васпитну групу („Службени гласник РС“ број 44/2011), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), члана 

10. и члана 17. став 1. 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 
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Топола“, број 4/2019), у склопу разматрања предлога Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола за 

утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја која се уписују у васпитне групе Предшколске установе 

„Софија Ристић“ Топола, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 06.07.2021. године донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Утврђује се мањи, односно највише 20 % већи број деце од броја који се уписују у васпитну групу 

Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, у складу са критеријумима које прописује министар. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 60-10/2021-05-III                                                                                                                      Игор Петровић с.р. 

Дана: 06.07.2021. године  

 

-8- 

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“ број 116/2007, 88/2009, 88/2009-др.закон, 

104/2009-др.закон, 10/2015 и 36/2018), члана 29. став 5. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне 

и атеријалне обавезе („Службени гласник РС“ број 100/2011, 60/2015 и 40/2019), 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), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.06.2021. године донело је  

        

РЕШЕЊЕ 

о одређивању предузећа чији је оснивач општина Топола,  

а које је потребно за извршавање задатака у ратном и ванредном стању према Плану одбране 

 

1. Овим решењем одређује се Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ за извршавање задатака у 

ратном и ванредном стању према Плану одбране  

2. Предузеће из тачке 1. овог Решења вршиће услуге за потребе општине Топола, а у случају проглашења 

ратног или ванредног стања. 

3. Предузеће из тачке 1. овог Решења на захтев председника општине Топола и овлашћених лица општине 

Топола за планирање припрема за одбрану достављаће анализе, извештаје, прогнозе и одговоре из области 

одбране. 

4. Предузеће из тачке 1. овог решења својим Планом и Програмом рада, а у сарадњи са Општинском 

управом општине Топола, утврдиће задатке, организацију деловања и активности којима ће се обезбедити 

учешће њихових чланова, органа, служби и средстава у извршавању задатака заштите и спасавања. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-376/2021-05-III                                                                                                                  Игор Петровић с.р. 

Дана: 29.06.2021. год.  

-9- 
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 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) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 5/2019),  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.06.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ  

о образовању комисије  

 

1. Образује се Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање програма енергетске санације 

породичних кућа/индивидуалних домаћинстава који спроводе ЈЛС (у даљем тексту: Комисија). 
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2.   У комисију из тачке 1.овог Решења именује се: 

-  Ивана Блажић Шевић, дипл.инжењер архитектуре, запослена у Општинској управи општине Топола,  за 

председника, 

-  Виолета Говедарица, правник, запослена у Општинској управи општине Топола, за члана, 

-  Гордана Вучићевић, специјалиста-струковни инжењер,запослена у Општинској управи општине Топола, 

за члана. 

3. Задатак комисије је: 

- да донесе Правилник о финансијској подршци за финансирање/суфинансирање програма енергетске 

санације породичних кућа/индивидуалних домаћинстава који спроводе ЈЛС,  

- да распише и јавно огласи Конкурс за расподелу средстава планираних за финансирање/суфинансирање 

програма енергетске санације породичних кућа/индивидуалних домаћинстава,  

-  да утврди да ли приспели захтеви испуњавају услове прописане конкурсом, 

- да сачини предлог одлуке о расподели средстава за финансирање/суфинансирање програма енергетске 

санације породичних кућа/индивидуалних домаћинстава и исти достави Општинском већу на усвајање. 

4.   Рок за завршетак задатка из тачке 3. Решења је  15.08.2021. године. 

5.   О спровођењу Решења стараће се надлежне службе Општинске управе општине Топола 

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА  ТОПОЛА                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020- 377/2021-05-III                                                                                                                 Игор Петровић с.р. 

Дана: 29.06.2021. године. 

 

-10- 

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 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) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 5/2019),  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 6.07.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ  

о измени и допуни решења 

 

1. Врши се измена и допуна Решења о образовању комисије за доделу средстава за финансирање/ 

суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа/ индивидуалних домаћинстава број 020-

377/2021-05-III од 29.06.2021. год. на следећи начин: 

Мења се тачка 2. Решења и сада гласи: 

„У комисију из тачке 1. овог Решења именују се: 

 Ивана Блажић Шевић, дипл.инжењер архитектуре, запослена у Општинској управи општине Топола, за 

председника комисије, 

 Милица Марковић, маст. инжењер архитектуре, запослена у Општинској управи општине Топола, за 

заменика председника комисије, 

 Виолета Говедарица, правник, запослена у Општинској управи општине Топола, за члана комисије, 

 Ђорђе Глигоријевић, дипл. правник, запослен у Општинској управи општине Топола, за заменика члана 

комисије, 

 Гордана Вучићевић, специјалиста-струковни инжењер, запослена у Општинској управи општине 

Топола, за члана комисије, 

 Бранкица Радоњић, грађ. техничар, запослена у Општинској управи општине Топола, за заменика члана 

комисије, 

 Јасна Миљковић, дипл. економиста, запослена у Општинској управи општине Топола, за члана 

комисије, 

 Милан Вукићевић, дипл. економиста, запослен у Општинској управи општине Топола, за заменика 

члана комисије, 
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 Братислав Николић, руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције и енергертски 

менаџер општине Топола, 

 Драгана Матић, дипл. правник, запослена у Општинској управи општине Топола, за заменика члана 

комисије.“ 

Мења се тачка 4. Решења и сада гласи: 

„Рок за завршетак задатака из тачке 3. Решења је 15.09.2021. године.“ 

2.   У осталим деловима Решење остаје непромењено. 

3.   Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА  ТОПОЛА                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-383/2021-05-III                                                                                             Игор Петровић с.р. 

Дана: 06.07.2021. године    

 

-11- 

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 додели средстава планираних за 

инвестиције у спорту у 2021-ој години, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.06.2021. године донело је 

 

ОДЛУКУ  

О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА  

ПЛАНИРАНИХ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ  

у 2021. години 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Одлуке о додели средстава планираних за инвестиције у спорту, број  453-7/1/2021-03 од 

23.06.2021. 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. АСК ТОПОЛА 32.490,00 
2. АСУ МИЛОШЕВИЋ РЕЈСИНГ 31.046,00 
3. СУ АШИХАРА КАИКАН ОПЛЕНАЦ 38.266,00 
4. ФК ШУМАДИНАЦ НАТАЛИНЦИ 36.100,00 
5. ФК БОРАЦ КЛОКА 31.046,00 
6. ОФК ТРНАВА ДОЊА ТРНАВА 32.490,00 
7. ЖРК КОЛИБРИ Г.ТРНАВА 54.150,00 
8. ФК МЛАДОСТ РАЈКОВАЦ 27.436,00 
9. ОФК ПЛАСКОВАЦ 32.490,00 
10. ФК ВИНЧА 43.320,00 
11. ФК ГОРЊА ТРНАВА 38.266,00 
12. СПОРТСКИ КЛУБ РВИ И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА  22.382,00 
13. ФК СЛОГА ЗАГОРИЦА 30.324,00 
14. ФК РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ ОВСИШТЕ 28.880,00 
15. ФК МЛАДОСТ ЈЕЛЕНАЦ 32.490,00 
16. ЖФК КАРАЂОРЂЕ 41.154,00 
17. ОФК ЈАРМЕНОВЦИ 24.458,00 
18. МОТО КЛУБ ОПЛЕНАЦ 34.656,00 
19. ФК ЈАСЕНИЦА БОЖУРЊА 49.818,00 
20. ФК БСК БЕЛОСАВЦИ 32.490,00 
21. КАРАТЕ КЛУБ КАРАЂОРЂЕ 46.930,00 
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Члан 3. 

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

средстава након реализације активности,а најкасније до 15.01.2022. 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.  

Члан 5. 

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

станици www.topola.rs. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020- 374/2021-05-III                                                                                                                 Игор Петровић с.р.        

Дана: 29.06.2021. године  
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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 49. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“ број 12/2008 и 6/2013) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО 

Топола“ број 14/2008), у складу са Одлуком о правима на материјалну подршку и услуге социјалне заштите у 

Општини Топола, број 020-336/2012-05-I од 17.12.2012. године, Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. 

годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020 и 9/2021), Локалним акционим планом за Роме за 

период 2019-2025 година и Уговором о донацији за Пројекат „Сви грађани Тополе – једнаки и укључени“, 

број 40-163/2021-05-II од 02.07.2021. године,  

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 15.07.2021. године, донело је 

 

Р  е  ш  е  њ  е 

о спровођењу Пројекта 

„Сви грађани Тополе – једнаки и укључени“ 

 

1. Одобрава се спровођење Пројекта „Сви грађани Тополе – једнаки и укључени“ укупне финансијске 

вредности 456.122,00 USD у оквиру Програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној 

инклузији“ који финансира Европска унија, а спроводи УНОПС у партнерству са Министарством 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања и Министарством за европске интеграције. 

2. Пројекат из тачке 1. овог Решења ће се спроводити у складу са одобреним пројектним предлогом и 

закљученим уговором. 

3. Обавезују се надлежне службе Општинске управе Општине Топола да код Министарства финансија - 

Управе за трезор отворе посебан наменски динарски рачун за реализацију пројекта и спроведу све радње и 

поступке у складу са Законом, општинским актима и процедурама донатора. 

4. Овлашћује се Председник општине да донесе и потпише сва акта потребна за спровођење пројекта. 

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

Одељење ЛЕР, Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и 

22. СФУ КАЛИПОЉЕ ЖАБАРЕ 22.382,00 
23. КМФ ОПЛЕНАЦ 33.212,00 
24. ОК КАРАЂОРЂЕ 69.312,00 
25. РУКОМЕТНИ КЛУБ КАРАЂОРЂЕ 66.424,00 
26. СПОРТСКО ТЕКВОДНО УДРУЖЕЊЕ 10.830,00 
27. СПОРТСКО ШАХОВСКО УДРУЖЕЊЕ „КАРАЂОРЂЕ“ 20.216,00 
28. ТЕНИСКИ КЛУБ „ ОПЛЕНАЦ“ 36.100,00 

 УКУПНО:                                                         999.158,00 

http://www.topola.rs./
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послове евиденције и управљања имовином и Одељење за инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе Општине Топола. 

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-405/2021-05-III                                                                                              Игор Петровић с.р. 

Дана: 15.07.2021. године               

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

1. Правилник о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама 

у општини Tопола за 2021.  годину 
Страна 1. 

   

2. Решење о обезбеђивању додатних средстава за спровођење пројекта 

„Измештање и реконструкција фекалне канализације у деловима улица 

Душана Радовића и Светозара Марковића у Тополи“ (Дом здравља „Свети 

Ђорђе“ у Тополи) 

 Страна 6. 

   

3. Решење о образовању комисије за израду предлога  Годишњег програма  

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију 

општине Топола за 2022. годину  Страна 7.  

   

4. Одлуку о  додели  средстава планираних за дотације спортским удружењима 
на територији општине Топола  Страна 8.  

   

5. Закључак- Даје се сагласност ПУПД „Јањушевић“ доо Прибој за промену 

места поласка и доласка аутобуса са тренутног стајалишта „Макси“ на 

Аутобуску станицу Топола  Страна 9. 

   

6. Решење о обезбеђивању додатних средстава за спровођење пројекта „Изградња 

фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи“                                                                Страна 10. 

   

7. 
 

ЗАКЉУЧАК-Утврђује се мањи, односно највише 20 % већи број деце од броја 

који се уписују у васпи групу Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола           Страна 10. 

   

8. РЕШЕЊЕ о одређивању предузећа чији је оснивач општина Топола, а које је 

потребно за извршавање задатака у ратном и ванредном стању према Плану 

одбране                      Страна 11. 

   

9. РЕШЕЊЕ о измени и допуни решења о образовању комисије за доделу 

средстава за финансирање/суфинансирање програма енергетске санације 

породичних кућа/ индивидуалних домаћинстава                                                                                                                                            Страна 11. 

   

10. Решење о спровођењу пројекта „Изградња фекалне канализације у улици 

Николе Граовца у Тополи“                                                                                              Страна 12. 

   

11. Одлуку о додели средстава планираних за инвестиције у спорту у 2021. години           Страна 13.   

   

12. Решење о спровођењу Пројекта „Сви грађани Тополе – једнаки и укључени“                 Страна 14. 
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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: Драган Марковић инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Игор Петровић 

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 


