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

склопу разматрања захтева ЈКСП „Топола“ за исправку грешке у Решењу Општинског већа општине 

Топола број 020-63/2021-05-III од 08.02.2021. године, 
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 05.03.2021.године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. У тачки 2. Решења Општинског већа општине Топола број 020-63/2021-05-III од 08.02.2021. године 

уместо речи „економске“ треба да стоји реч „обрачунске“ 

2.О спровођењу Решења стараће се Одељење за, буџет, финансије, привреду   и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                    ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА                                                                                                            
Број:  020-75/2021-05-III                                                                                           Данијела Ђокић Пантић с.р.        
Дана: 05.03.2021. године                                            

-2- 
На основу члана 9. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2019), члана 67. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, бр. 02/2019), члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине Топола (“Сл. 

гласник СО Топола“, бр. 05/2019) и Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном 

грађевинском земљишту („Службени гласник СО Топола“, бр. 03/2005 и 08/2007),  
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 5.3.2021. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта  

ради постављања привремених монтажних објеката – киоска 
  
1.  Покреће се поступак прикупљања писмених понуда ради давања на коришћење локација на 

изграђеном јавном грађевинском земљишту ради постављања привремених монтажних објеката – киоска, 

и то: 

- Локација бр. 15. на КП број: 1513 КО В. Топола (ул. Kнегиње Зорке), I зона (БРГП 8,24 m²); 

- Локација бр. 27 на КП број: 1513 КО В. Топола (ул. Kнегиње Зорке), I зона (БРГП 8,51 m²); 

- Локација бр. 1а.1 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 m²); 

- Локација бр. 1а.2 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 m²); 

- Локација бр. 44 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 m²); 
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- Локација бр. 22 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 17,81 

m²); 

- Локација бр. 10 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 10,56 

m²); 

- Локација бр. 13 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 7,46 m²); 

- Локација бр. 8 на КП број 1533 КО В. Топола (угао ул. Принца Томислава Карађорђевића и 

Миливоја  Петровића Блазнавца), I зона (БРГП 7,77 m²) 
из Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту. 
2.  Делатности које се могу обављати у типском монтажном објекту су из области личних и 

интелектуалних услуга, као и трговине непрехрамбеним производима (писаћи материјал, новине, књиге, 

цвеће, парфимеријски и козметички производи и слично). 
3.  Изграђено јавно грађевинско земљиште даје се на привремено коришћење на временски период од 12 

месеци, почевши од 02.04.2021. године до 02.04.2022. године. 
4.  Почетна цена за давање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта износи 

275,00 динара/m
2
 месечно. Гарантни износ за учешће у поступку износи 10.000,00 динара за све учеснике 

у поступку. 
5.  Изграђено јавно грађевинско земљиште на привремено коришћење ради постављања привременог 

монтажног објекта из тачке 1. ове одлуке добиће физичко или правно лице које у поступку понуди 

највећу цену. 
6.  Поступак давања на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката, путем 

прикупљања писмених понуда, спроводи комисија у следећем саставу: 

- Виолета Говедарица, правник – председник комисије; 

- Мирјана Ћирић, дипл. Економиста – члан комисије; 

- Немања Костић, дипл. просторни планер – члан комисије; 

- Душица Илић-Недић, дипл. биолог – члан комисије; 

- Драган Стојановић, инж. саобраћаја – члан комисије. 
7.  Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Топола, званичном сајту 

општине Топола и средству јавног информисања на територији општине Топола. Јавно оглашавање траје 

15 дана. 
8.  Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 020- 106/2021-05-III                                                                                          Данијела Ђокић Пантић с.р. 
Дана: 05.03.2021. године                                                                           

-3- 
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 („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) и члана 31. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“ број 5/2019),   
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 5.3.2021. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

I    Образује се радна група за реализацију Пројекта ,,Чиста Србија“  
II   У Радну групу из тачке 1. овог решења именују се: 
 
ПРЕДСЕДНИК 
 Давид Пајић, дипл. економиста из Јунковца 
ЧЛАНОВИ 

1. Катарина Брковић, мастер политиколог за међународне односе  из Наталинаца 
2. Новица Ђоковић, проф. за безбедност из Доње Шаторње, 
3. Немања Костић, дип. просторни планер, из Тополе 
4. Душица Илић-Недић, дипл. биолог  из Тополе, 
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III  Задатак радне групе из таке 2. овог Решења је реализација Пројекта ,,Чиста Србија“ која има за циљ   

развој еко одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и 

деградације простора што је од важности како на локалном, тако и на регионалном нивоу за свако 

насељено подручје. 
IV  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА              
Број:   020-98/2021-05-III                                                                                               ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА                                                                                                            
Дана:  05.03.2021. године                                                                                         Данијела Ђокић Пантић с.р. 

-4- 
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), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016,113/2017 и 95/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

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

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

број 5/2019) и Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину (,,Службени гласник СО Топола“, број 

14/2020)        
 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  05.03.2021. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  E 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ 

 
I Образује се Комисија  за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту са територије 

општине Топола у складу са функционалном класификацијом 810, позицијом 106, програмска активност 

0004-функционисање локалних спортских установа, економском класификацијом 481-дотације 

спортским удружењима, Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службани гласник СО 

Топола“ број 14/2020). 
II  У Комисију из тачке I овог Решења именују се: 
ПРЕДСЕДНИК 

Јасна Миљковић, руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола 
ЧЛАНОВИ 

Горан Ђурђевић,предузетник из Тополе, 
Никола Марковић, електро инжењер из с. Тополе-Љубесело 

III  Задатак Комисије је да: 
- утврди методологије за расподелу средстава из тачке I овог решења као посебни акт комисије, 
- изврши расподелу планираних средстава у складу са донетим актом, 
- утврди предлог акта о расподели и достави Општинском већу општине Топола на даљу надлежност. 
- у сарадњи са Председником Спортског савеза општине Топола изврши надзор на изведеним земљаним, 

грађевинским и осталим радовима-ограђивање, расвета и сл. инвестицијама у уградну опрему на 

спортским објектима и теренима и Општинском већу општине Топола достави Извештај да ли су 

опредељена средства утрошена у складу са Одлуком. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о буџету за 2021. годину („Службани гласник СО Топола“ број 14/2020) у складу са 

функционалном класификацијом 810, позицијом 106, програмска активност 0004-функционисање 

локалних спортских установа, економска класификацијом 481-дотације спортским удружењима планиран 

је износ од 1.000.000,00 динара.  
У складу са Законом о удружењима („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон) 

ова средства се могу расподељивати на основу утврђене методологије и путем оглашавања, тј. 

расписивањем конкурса.  
У складу са наведеним донето је решење о формирању комисије. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Број: 020-103/2021-05-III                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 05.03.2021. године                                                                                           Данијела Ђокић Пантић с.р 

 -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), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

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

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

број 5/2019) и Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 

14/2020),    
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  05.03.2021.  године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  E 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА  

  
I Образује се Комисије за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима са 

територије општине Топола, у складу са функционалном класификацијом 810, позицијом 103, програмска 

активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 

програмска активност 1301-0004-Подршка предшколском и школском спорту, економска класификација 

481 - Дотације спортским удружењима, Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени 

гласник СО Топола“, број 14/2020). 
II  У Комисију из тачке I овог Решења именују се: 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Маринковић, хемијски техничар из Тополе 
ЧЛАНОВИ 

Ивица Карић,електротехничар из Тополе, 
Александар Нешовић, машински техничар из Липовца, 
Драган Стојановић, саобраћајни инжењер из Тополе, 
Давид Пајић, дипл.економиста из Јунковца 

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 
III  Задатак Комисије је да: 
- утврди методологију за расподелу средстава из тачке I овог решења као посебни акт Комисије, 
- изврши расподелу планираних средстава у складу са донетим актом, 
- утврди предлог акта о расподели и достави Општинском већу општине Топола на даљу надлежност. 
IV Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о буџету за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“, број 14/2020) у оквиру 

функционалне класификације 810, позиција 103, програмска активност 1301- 0001-Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима и програмска активност 1301-0002-Подршка 

предшколском и школском спорту, економска класификација 481 – дотације спортским удружењима 

планиран је износ од 8.565.000,00 динара. У складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, 

бр. 51/2009,99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон), ова средства се могу расподељивати на основу утврђене 

методологије и путем оглашавања, тј. расписивањем конкурса.  
У складу са наведеним донето је Решење о формирању комисије. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Број: 020-102/2020-05-III                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана:  05.03.2021. године                                                                                         Данијела Ђокић Пантић 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), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016,113/2017 и 95/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

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

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

број 5/2019) и Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину (,,Службени гласник СО Топола“, број 

14/2020)        
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 05.03.2021. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  E 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ УДРУЖЕЊИМА  

I  Образује се Комисије за расподелу средстава планираних за дотације осталим удружењима са 

територије општине Топола, у складу са функционалном класификацијом 860, позицијом 110, програмска 

активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, економска класификација 

481 - Дотације невладиним организацијама,Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени 

гласник СО Топола“, број 14/2020). 
II  У Комисију из тачке I овог Решења именују се: 
ПРЕДСЕДНИК 

Славица Ђурић-Павловић, психолог из Божурње 
ЧЛАНОВИ 

Сузана Јаковљевић, мастер учитељ из Тополе, 
Виолета Говедарица, правник из Тополе   

III  Задатак Комисије је да: 
- утврди методологију за расподелу средстава из тачке I овог решења као посебни акт Комисије, 
- изврши расподелу планираних средстава у складу са донетим актом, 
- утврди предлог акта о расподели и достави Општинском већу општине Топола на даљу надлежност. 
IV Решење ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком о буџету за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ 14/2020) у складу са функционалном 

класификацијом 860, позицијом 110, програмска активност 1201-0002-Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, 

планиран је износ од 1.000.000,00 динара. У складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, 

бр. 51/2009, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон) ова средства се могу расподељивати на основу утврђене 

методологије и путем оглашавања, тј. расписивањем конкурса.  
У складу са наведеним донето је Решење о формирању комисије. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                        ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
Број: 020-104/2021-05-III                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 05.03.2021. године                                                                                           Данијела Ђокић Пантић с.р. 

-7- 
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 63. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 2/2019), а у складу са Препоруком Општинског штаба за ванредне ситуације број 020-101/2021-05-II 

од 8.3.2021. године, 
Председник општине доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 I Даје се сагласност Предшколској установи „Софија Ристић“ Топола да у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом, од дана 11.03.2021. године пређе на наставу на даљину, односно online 

наставу, у трајању од две недеље, закључно са даном 24.03.2021. године. 
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II Обавезује се Предшколска установа „Софија Ристић“ Топола да за време прекида рада Установе 

изврши дезинфекцију просторија. 
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.  
 

ОПШТИНA ТОПОЛА                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 020-105/2021-05-I                                                                                                            Игор Петровић с.р. 
Дана: 09.03.2021. године 

-8- 
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 63. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 2/2019), а у складу са дописом Школске управе Крагујевац од 11.3.2021. године, 
Председник општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
  I Ставља се ван снаге Решење Општине Топола број 020-105/2021-05-II од 9.3.2021. године којим је дата 

сагласност Предшколској установи „Софија Ристић“ Топола да у складу са тренутним епидемиолошким 

ситуацијама од дана 11.3.2021. године пређе на наставу на даљину, односно на online  наставу, у трајању 

од две недеље, закључно са даном 24.3.2021. године 
 II Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.  
 
 Образложење 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Школска управа Крагујевац својим актом број 

424-614-00068/2021-15 од 11.3.2021. године није сагласно са препoруком Општинског штаба за ванредне 

ситуације број 020-101/2021-05-II од 8.3.2021. године за рад на даљину ПУ „Софије Ристић“ у Тополи.  
Са напред изнетим, донето је Решење као у диспозитиву 
 

ОПШТИНA ТОПОЛА                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 020-109/2021-05-II                                                                                                          Игор Петровић с.р. 
Дана: 11.03.2021. године 

-9- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Сл.гласник РС“, бр.113/2017 и 50/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

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

Топола“ број 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 седници одржаној дана   26.03.2021.године,  донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 
 СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, висина, начин остваривања и исплате права на новчану накнаду 

за новорођену децу са територије општине Топола,право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и 

право на дечије ауто седиште.  

Члан 2. 

Врсте права које се регулишу овим Правилником су: 

-право на новчану накнада за свако рођено дете са територије општине, 

- право на новчану честитку за прворођену бебу у текућој години, 

- право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, 

- право на дечије ауто седиште. 

Члан 3. 

  Право на новчану накнаду из члана 2, став 1, алиније од 1 овог Правилника остварује мајка под условом: 

- да је дете живорођено, 
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- да један од родитеља има пријављено пребивалиште на територији општине Топола најмање 12 

месеци пре рођења детета,  да немају привремени боравак у иностранству и да дете има 

пријављено пребивалиште на територији општине Топола, 

- да непосредно брине о детету, 

Члан 4. 

Право на накнаду из члана 3. Овог Правилника остварује се подношењем захтева надлежном органу 

Општинске управе општинеТопола, најкасније до навршених шест месеци живота детета. Пропуштањем 

овог рока губи се право на накнаду. 

           Захтев из става 1. овог члана садржи: 

фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу  

фотокопија личне карте мајке или очитана лична карта 

уверење Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету 

фотокопија потврде о пријави пребивалишта за сву децу 

фотокопија картице текућег рачуна мајке 
уверење о пребивалишту оба родитеља. 

Подносилац захтева при подношењу даје слободан пристанак на обраду података сагласно закону којим 

се уређују питања заштите података о личности, у облику и на начин прописан тим законом.  

Члан 5. 

Новчана накнада из члана 3. Овог Правилника исплаћује се једнократно из средстава буџета општине 

Топола у износу од 40.000,00 динара за свако рођено дете са територије општине Тополана  лични текући 

рачун корисника признатог права/мајке. 

У случају да је један од родитеља самохрани родитељ износи накнада из става 1. овог члана увећавају се 

за 50% ( самохрани родитељ јесте родитељ који самостално врши родитељска права у складу са 

одредбама породичног закона). 
Члан 6. 

 Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала утврђује се према 

родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа. 

Члан 7. 

У случају да  мајка није жива, да је напустила дете, или да је из оправданих разлога спречена да брине о 

детету, право из члана 2. овогПравилника може уместо мајке остварити отац, односно законски 

заступник детета, уколико испуњава услове утврђене наведеним одредбама. 

За остваривање права из ст. 1. овог члана, отац, односно законски заступник детета уз захтев за новчану 

накнаду доставља следеће доказе, 

-  фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу 

-  фотокопија потврде о пријави прбивалишта за сву децу 

-  фотокопија личне карте или очитана лична карта 

- извод из МКУ или уверење органа старатељства да је мајка напустила дете,   или решење да је 

мајка лишена родитељског права, или потврда надлежне   здравствене установе да услед теже болести 

мајка није у могућности да   непосредно брине о детету, или потврда надлежне КПУ да се мајка   налази 

на издржавању казне затвора, или друге доказе којима с потврду   да мајка не брине непосредно о детету, 

  -  фотокопија картице текућег рачуна. 

О захтевима за остваривање права из члана 2, став 1, алинеја 1, овог Правилника решава у првом степену 

Општинска управа општине Топола. 

Члан 8. 

Новчана накнада из члана 2. Овог Правилника, став 1, алинеја 2. исплаћује се једнократно из средстава 

буџета општине Топола у износу од 100.000,00 динара нето на лични текући рачун корисника признатог 

права/мајке. 

Право на новчану честитку из става 1, овог члана остварује породиља-мајка прворођене бебе у текућој 

години уколико родитељи прворођене бебе у години имају пребивалиште на територији општине Топола 

најмање 12 месеци и уколико је новорођенчету пријављено пребивалиште на подручју општине Топола, 

подношењем захтева надлежном органу Општинске управе општине Топола. 

Захтев из става садржи: 

-  уверење о пребивалишту оба родитеља 

-  фотокопија потврде о пријави прбивалишта за дете 
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-  фотокопија личне карте мајке или очитана лична карта 

- фотокопију картице текућег рачуна мајке. 

Уколико мајка поднесе захтев за остваривање права на накнаду из члана 2. став 1. алиније 1. доставља 

само додатну документацију прописану у члану 4. ове Одлуке.  

Подносилац захтева при подношењу даје слободан пристанак на обраду података сагласно закону којим 

се уређују питања заштите података о личности, у облику и на начин прописан тим законом 

Члан 9. 

 Новчану накнада из члана 2. овог Правилника  став 1. алинеја 3, могу остварити брачни и ванбрачни 

другови који су имају пријављено пребивалиште на територији општине Топола, најмање 2 

године,рачунајући од дана подношења захтева, која због стерилитета или привремене неплодности 

немају децу, а у поступку су вантелесне оплодње пред надлежном здравственом установом, имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Топола  и да немају привремени боравак у 

иностранству. 

Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити породица (брачни и ванбрачни другови) 

највише два пута уз услов да су претходно најмање три пута били у Програму и поступку оплодње коју је 

финансирао надлежни Фонд за здравствено осигурање. 

Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње утврђују се у износу до 150.000,00 динара. 

Уз захтев за признавање права из члана 2, став 1, алинеја 3, ове Одлуке који се подноси Општинском већу 

општине Топола, достављају се потребни докази: 

- фотокопија личне карте брачних/ванбрачних другова или очитана лична карта 
- изјава оверена од два сведока да пар остварује заједницу живота у складу са законом ако пар 

није закључио брак, 
- акт надлежне комисије здравствене установе о испуњености здравствених услова, 
- доказ о три безуспешна покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања - потврда РЗЗО, 
- предрачун здравствене установе у којој се спроводи поступак оплодње са текућим рачуном исте 

или рачун здравствене установе за рефундацију трошкова вантелесне оплодње са текућим рачун 

подносиоца захтева. 
Захтев се подноси у року од 3. месеца од дана обављеног поступка вантелесне оплодње. 
Подносилац захтева при подношењу даје слободан пристанак на обраду података сагласно закону којим 

се уређују питања заштите података о личности, у облику и на начин прописан тим законом. 
Члан 10. 

Право на дечије ауто седиште, додељује се закључно са трећерођеним дететом у породици, изузев у 

случају када је је између трећег и четвртог детета протекло више од 5 година, у том случају ауто седиште 

припада и четвртом детету. 

Комисија формирана од стране надлежног органа Општине Топола-Општинске управе расписује за сваку 

буџетску годину Јавни конкурс којим се утврђују начини услови за остваривање наведеног права.  

Подносилац захтева при подношењу даје слободан пристанак на обраду података сагласно закону којим 

се уређују питања заштите података о личности, у облику и на начин прописан тим законом. 

Члан 11. 

Поступак за остваривање права из овогПравилника води се по одредбама Закона о општем управном 

поступку. 

Ради потпунијег сагледавања потреба корисника у изузетним случајевима може се користити мишљење 

месне заједнице, других установа и организација. 

Члан 12. 

 О признавању права на новчане накнаде из члана 2. овогПравилника решава у првом степену Општинска 

управа општине Топола – Одељење за буџет, финансије,привреду и друштвене делатности. 

 Општинска управа општине Топола, може по службеној дужности проверавати тачност навода из 

захтева за остваривњае права на новчане накнаде. 

Рок за решавање о правима из ст. 1. овог члана је 30 дана од дана подношења захтева. 

Члан 13. 

Против првостепеног решења члана12. Овог Правилника може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Топола у року од 15 дана од дана достављања решења. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 14. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о новчаној помоћи породици са 

троје и више деце на територији Општине ТополаОпштинског већа општине Топола, број: 110-30/2013-

05-III  од 11.04.2013. године.  

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Топола“, а примењиваће се до доношења Одлуке Скупштине општине о новчаној подршци породици са 

децом са територије општине Топола, а коју је утврдило Оштинско веће општине Топола. 

Члан 16. 

Поступци за остваривање права који су започети пре почетка примене овог Правилника окончаће се у 

складу са прописима који су били на снази у време отпочињана поступка. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 110-16/2021-05-III            Игор  Петровић с.р. 
Дана: 26.03.2021. 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 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), 
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 26.03.2021. год. доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
o спровођењу пројекта  

„Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи“ 
 

1. Одобрава се 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. Средства за изградњу канализације у износу од 10.990.000,00 динара бруто обезбеђена су Одлуком о 

буџету Општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020), у разделу 4, 

функција 520- Управљање отпадним водама, Пројекат 0401-05-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. 
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О б р а з л о ж е њ е 
Законом о комуналним делатностима прописано је да јединице локалне самоуправе обезбеђују 

организационе, материјалне и друге услове изградње, одржавања и функционисања комуналних објеката.  
Општинском одлуком о водоводу и канализацији је превиђено да радове на изградњи, одржавању, 

испитивању, приступу и реконструкцији комуналних објеката изводи искључиво ЈКСП „Топола“ Топола.  
Закон о јавним набавкама прописује да се одредбе тог закона не примењују на набавке од лица или 

организација које се у смислу тог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на 

обављање делатности која је предмет јавне набавке. Како се, у смислу тог закона, ЈЛС-Општина Топола 

сматра наручиоцем, поступак јавне набавке у овом случају се неће спроводити. 
Средства за изградњу фекалне канализације у износу од 10.990.000,00 динара бруто обезбеђена су 

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

разделу 4, функција 520- Управљање отпадним водама, Пројекат 0401-05-Изградња фекалне канализације 

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

објекти,ЈБКБС 07547,извор финансирања 01. 
На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број:404-105/2021-05-III                                                                                                      Игор Петровић с.р. 
Дана: 26.03.2021. године                                                                                                             

   
-11- 

На основу члана 19 став 1 Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014, 

58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4 Правилника о суфинансирању  пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 126/2014 и 16/2016), 

члана 10 и 17 Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 13/2019 

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

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

гласник СО Топола“ број 14/2020), 
Општинско веће опоштине Топола на седници одржаној дана   26.03.2021. године, донело је 

 

О Д Л У К У 
о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из 

буџета општине Топола за 2021. годину 

 
Расписује се Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине 

Топола за 2021. годину. 

Предмет Конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Топола, 

путем штампаних, радио и телевизијских медија који ће бити суфинансирани средствима из буџета 

општине Топола за 2021. годину у укупном износу од 1.400.000 динара. 

Средства потребна за спровођење конкурса из тачке 2. Одлуке обезбеђују се у буџету општине Топола за 

2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020) у разделу 4, функционална класификација 

830, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004-Остваривање и 

унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позиција 108, економска класификација 

423-Услуге по уговору, извор финансирања 01, 
(07547-423400-108-01-830). 

Овлашћује се председник Општине Топола да распише Јавни позив и именује стручну комисију за избор 

пројеката у области јавног информисања којима се додељују седства из буџета општине Топола за 2021. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
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Број: 020-134 /2021-05-III                                                 Игор Петровић с.р. 
Дана:  26.3.2021. године                             

-12- 
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 („Службени гласник СО 

Топола“ број 5/2019),   у вези члана 3. став 2. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, 

број 41/09), 
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 26.3.2021. године,  
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спречавање појаве, праћење кретања и контроле 

заразне болести - афричка куга свиња на територији општине Топола 
I   Образује се Комисија   за спречавање појаве, праћење кретања и контроле заразне болести афричка 

куга свиња на територији општине Топола (у даљем тексту: Комисија) 
II    Комисија се образује у следећем саставу: 

ПРЕДСЕДНИК 
 Слободан Петровић, дипл.ветеринар из Јарменоваца 
ЧЛАНОВИ 

1. Јово Бабић, дипл. ветеринар из Тополе, 
2. Младен Ђорђевић, дипл. ветеринар из Тополе, 
3. Радослав Алексић, дипл. ветеринар из Наталинаца, 
4. Станица Благојевић-Плавшић, запослена у Општинској управи општине Топола. 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће  Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције, у Општинској управи општине Топола. 
III   Задатак Комисије из тачке II овог решења је да у сарадњи и координацији са Министарством 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управом за ветерину, Регионалним центром за спречавање 

појаве, праћење кретања и контроле заразне болести афричка куга свиња за епизоотиолошко подручје 

ВСИ „Јагодина“ и другим институцијама  предузима мере за спречавање појаве заразне болести, прати 

кретање и контролу заразне болести афричка куга свиња на територији општине Топола и предузима 

друге мере у складу са насталом ситуацијом. 
IV    Комисија  ће задатак из тачке III овог решења обављати за време трајања епидемије наведене 

болести. 
V     На рад и одлучивање Комисије примењују се одредбе Пословника о раду Општинског већа општине 

Топола које се односе на рад и одлучивање Општинског већа општине Топола. 
VI  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 
  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Број  020-150/2021-05-III                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана 26.03. 2021.године                                                                                                            Игор Петровић с.р. 
 

САДРЖАЈ 

 

1. Рeшење о измени решења Општинског већа општине Топола број 020-63/2021-05-III 

од 08.02.2021. године    Страна 1. 

 

2. Одлука о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног 

грађевинског земљишта ради постављања привремених монтажних објеката – 

киоска    Страна 1. 

   

3. Решење о образовању радне групе за реализацију пројекта ,,Чиста Србија“    Страна 2.  

   



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година MMXXI     Број 5     26.Март 2021.     страна  12 

 

4. Решење о образовању комисије за расподелу средстава планираних за инвестиције у 

спорту    Страна 3.  

   

5. Решење о образовању комисије за расподелу средстава планираних за дотације 

спортским удружењима   Страна  4. 
 

6. Решење о образовању комисије за расподелу средстава планираних за  
Дотацијеосталим удружењима                                                                                                 Страна 4.  

 

7. Решење о давању сагласности Предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 
 да у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом пређе на наставу на  
даљину, односно online наставу                                                                                                   Страна 5.  

 

8. Решење о стављању ван снаге Решење Општине Топола којим је дата  
сагласност Предшколској установи „Софија Ристић“ Топола да у складу са  
тренутним епидемиолошким ситуацијама пређе на наставу на даљину,  
односно на online  наставу                                                                                                      Страна 5.    

 

9.      Правилник о финансијској подршци породици са децом са територије Општине 

         Топола                                                                                                                                               Страна6.   

 

10.    Решење о спровођењу пројекта „Изградња фекалне канализације у  

          улици Николе Граовца у Тополи“                                                                                             Страна 9. 

 

11.    Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног          

информисања из буџета општине Топола за 2021. годину                                                    Страна 10. 

 

12.    Решење о образовању Комисије за спречавање појаве, праћење кретања и контроле 

         заразне болести - афричка куга свиња на територији општине Топола                          Страна 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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, 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 


