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

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

гласник СО Тополе“, бр. 2/2019), члана 10. став 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 земљишта и 

пољопривредних објеката у државној својини на територији општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 7/2018), а у  вези члана 61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту 

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

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 1.11.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2021/2022 ГОДИНУ 

 

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

коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији 

општине Топола за агроекономску 2021/2022 годину (у даљем тексту: Комисија). 

II У Комисију се именују: 

                 за председника: 

      Сања Јевтић, дипломирани правник  

за чланове   

1. Горица Павловић, дипломирани економиста 

2. Јелена Матић, дипломирани економиста 

3. Маргарета Живановић, дипломирани економиста 

4. Љиљана Милетић, математички техничар 

III  Задатак Комисије је да у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

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

поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 16/2017, 111/2017 и 18/2019) припрема аката која доноси надлежни орган за 

спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних 

објеката у државној својини на територији општине Топола, давање предлога председнику Општине 

Топола за доношење Одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта 

у државној својини, одређивање почетне цене закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних 

објеката у државној својини на територији општине Топола које је обухваћено Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2021. 

годину, спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и 

пољопривредних објеката у државој својини по основу јавног надметања  прикупљањем писаних 

понуда, вођење записника и давање предлога председнику Општине Топола за доношење одлуке за 

избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта и 

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

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

земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0,00 динара и Одлуке о давању 
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у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији 

општине Топола. 

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

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 

70/2017 и 95/2018). 

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

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

административне послове за Комисију врши Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности Општинске управе општине Топола. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-546/2021-05-III                                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 1.11.2021. године                                                                     Игор Петровић, с.р. 

 

-2- 

На основу члана 46. Закона о локалној смоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 19. Одлуке о одржавању јавних зелених површина 

(„Службени гласник СО Топола“ број 20/2013 и 6/2014) члана 10. Одлуке о Општинском већу 

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

Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 1.11.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Извештај о стању јавних зелених површина за 2021. годину Јавног комунално 

стамбеног предузећа „Топола“ Топола број 3176/1.4.2 од 28.10.2021. године, као у тексту 

подносиоца Извештаја. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 352-255/2021-05-III          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 1.11.2021. године                 Игор Петровић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени 

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

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

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 5/2019), у склопу разматрања Измене и допуне 

Програмa рада зимске службе за 2021/2022 годину,    

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 1.11.2021. године донело је 

 

  Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада зимске службе за 2021/2022 годину 

број 3182/1.4.2 од 29.10.2021. године, као у тексту подносиоца-Јавно комунално стамбеног 

предузећа „Топола“ Топола. 

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

Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-55/2021-05-III         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 1.11.2021. године                Игор Петровић, с.р. 

-4- 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

(2021/2022 ГОДИНА) 

ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, 

 ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

  Члан 8 Програма „Извођач радова на зимском одржавању путева и улица на територији 

општине Топола је предузеће ЈКСП „Топола“ из Тополе на основу Одлуке о зимском одржавању 

улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола. 

Извођач радова ће послове на зимском одржавању изводити са подизвођачима на основу одлуке о 

додели уговора број 2767/1.4.3 од 30.09.2021. и то: 

- за партију II  ЗГР „Дејан Станковић“ из Винче. 

- за партију III са Радња за превоз робе и извођење радова у грађевинарству „Гавриловић Момир“ из 

Горње Трнаве“, 

мења се и  гласи: „Извођач радова на зимском одржавању путева и улица на територији општине 

Топола је предузеће ЈКСП „Топола“ из Тополе на основу Одлуке о зимском одржавању улица, 

општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола. 

Извођач радова ће послове на зимском одржавању изводити са подизвођачима на основу одлуке о 

додели уговора број 2767/1.4.3 од 30.09.2021. и то: 

- за партију II  ЗГР „Дејан Станковић“ из Винче. 

- за партију III са Радња за превоз робе и извођење радова у грађевинарству „Гавриловић Момир“ из 

Горње Трнаве,  

и одлуке о додели уговора број 3028/1.4.3 од 27.10.2021.године 

-за партију I СЗР „Универзум-Коп“, Драган Јемермић,пр. из Аранђеловца. 

Члан 2. 

Члан 11, став 2 Програма „Руководилац зимске службе испред Подизвођача је: 

- Дејан Станковић, за партију II, број мобилног телефона: 063/8022-827 

- Момир Гавриловић за партију III, број мобилног телефона: 063/618-894“, мења се и гласи 

„Руководилац зимске службе испред Подизвођача је: 

- Дејан Станковић, за партију II, број мобилног телефона: 063/8022-827 

- Момир Гавриловић за партију III, број мобилног телефона: 063/618-894 

- Драган Јеремић за партију I, број мобилног телефона: 063/103-86-57“ 
Члан 3. 

Члан 14 Програма „Пунктови подизвођача радова на зимском одржавању путева и улица 

налазе се у седиштима њихових предузећа и то: 

- ЗГР „Дејан Станковић“ из Винче, пункт у Винчи. 

- РПРИРГ „Гавриловић Момир“ из Горње Трнаве кога заступа Момир Гавриловић, пункт у Тополи, 

Пилота Зорана Томић бб.“, мења се и гласи: „ Пунктови подизвођача радова на зимском одржавању 

путева и улица налазе се у седиштима њихових предузећа и то: 

- ЗГР „Дејан Станковић“ из Винче, пункт у Винчи. 

- РПРИРГ „Гавриловић Момир“ из Горње Трнаве кога заступа Момир Гавриловић, пункт у Тополи, 

Пилота Зорана Томић бб,  

- СЗР „Универзум-Коп“, Драган Јемермић,пр. из Аранђеловца, кога заступа Драган Јеремић, пункт 

Танаска Рајића 154а, Аранђеловац.“ 

Члан 4. 

Члан 18 Програма „Преглед  минимум расположиве механизације за рад зимске службе дат је 

у следећој табели:“ 

 Камион Скип Утоваривач 
(УЛТ) 

Грејдер Епоха  Нож Трактор 

 
ЈКСП „Топола 

 
1 

 
2 

   
2 

 
3 

1 

ЗГР „Дејан 

Станковић“, Винча и 

ЗГПР „Марековић 

Зоран“, село Топола 

 2 1     

Радња за превоз робе 

и извођење радова у 

грађевинарству 

„Гавриловић 

Момир“, Горња 

Трнава 

2 1 1 1 1 2  

 
УКУПНО: 3 5 2 1 3 5 1 

мења се и гласи: 

„Преглед  минимум расположиве механизације за рад зимске службе дат је у следећој табели:“ 
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 Камион Скип Утоваривач 
(УЛТ) 

Грејдер Епоха  Нож Трактор 

 
ЈКСП „Топола 

 
1 

 
2 

   
2 

 
3 

1 

ЗГР „Дејан 

Станковић“, Винча и 

ЗГПР „Марековић 

Зоран“, село Топола 

 2 1     

Радња за превоз робе 

и извођење радова у 

грађевинарству 

„Гавриловић 

Момир“, Горња 

Трнава 

2 1 1 1 1 2  

СЗР „Универзум-

Коп“, Драган 

Јемермић,пр. 

Аранђеловац 

1 1   1 1  

 
УКУПНО: 

 
4 

 
6 

 
2 

 
1 

 
4 

 
6 

 
1 

Члан 5. 

Све остале одредбе Програма остају не промењене. 

ОБРАЂИВАЧ            В.Д. ДИРЕКТОР 

Наталија Радовановић, с.р                 Сања Чоловић, с.р. 

-5- 

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 додатних средстава организацијама у области спорта у 2021. години, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 1.11.2021. 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 од 26.10.2021. године. 

Члан 2. 

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

Ред. 

број 
Спортска удружења Средства из буџета 

1 Спортско шаховско удружење „Карађорђе“, Топола             50.000,00 

2 Рукометни клуб „Карађорђе“, Топола            150.000,00 

3 Женски фудбалски клуб „Карађорђе“, Топола 200.000,00 

4 Одбојкашки клуб „Карађорђе”, Топола  100.000,00 

5 Спортско теквондо удружење „Киндер“, Топола 100.000,00 

6 Стрељачка дружина „Опленац“, Топола  65.000,00 

7 Кошаркашки клуб „Карађорђе“, Топола 120.000,00 

                                   УКУПНО: 785.000,00 
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Члан 3. 

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: 404-498/2021-05-III                                    Игор Петровић, с.р.                                 

Дана: 1.11.2021. године                             
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014- 

др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у предшколским установама васпитања („Службени гласник РС бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 87/2021), 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 19.11.2021. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколској 

установи чији је оснивач општина Топола 

 

Предмет Правилника 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се мерила на основу којих надлежни орган локалне самоуправе 

утврђује економску цену програма васпитања и образовања по детету у предшколској установи чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе Топола (у даљем тексту: економска цена програма). 

Економска цена програма 

Члан 2. 

Економска цена програма из члана 1. овог правилника утврђује се у дневном и месечном износу, 

по детету. 

Члан 3. 

При утврђивању економске цене програма полази се од годишњег плана рада установе, односно 

законом утврђених програма рада које установа остварује, дужине њиховог трајања и структуре цене 

која обухвата све текуће расходе за обрачунски период, кориговане за просечну присутност деце. 

Члан 4. 

Економска цена програма по детету на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину на 

основу свих планираних расхода који чине структуру економске цене према члану 5. овог правилника, 

на основу броја уписане деце који је утврђен годишњим планом рада установе, коригованог са 

просечном присутношћу деце. 

Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из става 1. овог члана са 

бројем 12. 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 

2. овог члана са бројем радних дана у месецу. 

Структура економске цене програма 

Члан 5. 

Структуру економске цене програма чине следећи расходи: 

1) плате запослених и други расходи за запослене, који се утврђују у складу са законом, општим актом 

и уговором о раду и 

2) трошкови пословања. 

Расходи који чине структуру економске цене из става 1. овог члана изражавају се у процентима и 

вредносно. 

Члан 6. 

Предшколска установа има директора, секретара и стручног сарадника – педагога или психолога. 

Број осталих запослених у установи утврђује се зависно од трајања одговарајућег програма рада. 

Члан 7. 

Потребан број извршилаца по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања 

детета узраста до три године, зависно од дужине дневног рада, износи: 

Редни 

број 
Врста посла 

трајање програма 

узраст детета до 3 године 

http://www.topola.rs/
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9 сати 

рада 

дневно 

10 

сати 

рада 

дневно 

11 сати 

рада 

дневно 

12 сати 

рада 

дневно 

Вишедневно 

трајање дуже 

од 24 сата 

Број извршилаца по групи 

1. 
Непоср. руковођење (пом. директора, 

руководилац објекта /радне јединице) 
0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

2. Стручни сарадници и сарадници 
     

 

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко 

и физичко васпитање и логопед 
0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Сарадник на унапређивању превентивно-

здравствене заштите 
0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Сарадник на пословима унапређивања, 

планирања и организације исхране 
0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Сарадник на унапређивању социјалне заштите 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

3. 
Васпитачи (васпитач, медицинска сестра – 

васпитач) 
1,636 1,818 2,000 2,000 4,000 

4. 
Сарадник на пословима неге и превентивно-

здравствене заштите 
0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

5. Припремање хране 0,125 0,125 0,125 0,125 0,187 

6. Сервирање хране 0,200 0,200 0,200 0,200 0.300 

7. 
Административно-правни и финансијски 

послови 
0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

8. Одржавање хигијене 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

9. Технички послови 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 2,918 3,100 3,282 3,282 5,444 

Члан 8. 

Потребан број извршилаца по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања 

детета узраста од три године до поласка у школу, зависно од дужине дневног рада, износи: 

Редни 

број 
Врста посла 

Трајање програма 

Узраст детета од 3 године до поласка у школу 

9 сати 

рада 

дневно 

10 сати 

рада 

дневно 

11 сати 

рада 

дневно 

12 сати 

рада 

дневно 

Вишедневно трајање 

дуже 

Од 24 сата 

Број извршилаца по групи 

1. 
Непоср. руковођење (пом. директора, 

руководилац објекта /радне јединице) 
0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

2. Стручни сарадници и сарадници 
     

 

Педагог, психолог, педагог за ликовно, 

музичко и физичко васпитање и логопед 
0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Сарадник на унапређивању превентивно-

здравствене заштите 
0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Сарадник на пословима унапређивања, 

планирања и организације исхране 
0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Сарадник за унапређивање социјалне 

заштите 
0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

3. 
Васпитачи (васпитачи, дефектолог – 

васпитач) 
1,636 1,818 2,000 2,000 4,000 

4. 
Сарадник на пословима неге и 

превентивно-здравствене заштите 
0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

5. Припремање хране 0,125 0,125 0,125 0,125 0,187 

6. Сервирање хране 0,200 0,200 0,200 0,200 0,300 

7. 
Административно-правни и финансијски 

послови 
0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

8. Одржавање хигијене 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

9. Технички послови 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 2,918 3,100 3,282 3,282 5,444 
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Члан 9. 

Потребан број извршилаца по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања у 

полудневном трајању, зависно од дужине дневног рада, износи: 

Редни 

број 
Врста посла 

Трајање програма 

4–6 сати 

Број извршилаца по групи 

1. 
Непоср. руковођење (пом. директора, руководилац објекта / радне 

јединице) 
0,042 

2. Стручни сарадници и сарадници 
 

 

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и 

логопед 
0,042 

Сарадник на унапређивању превентивно-здравствене заштите 0,013 

Сарадник на пословима унапређивања, планирања и организације исхране 0,020 

Сарадник за унапређивање социјалне заштите 0,011 

3. Васпитачи (васпитач, мед. сестра – васпитач и дефектолог – васпитач) 1,000 

4. 
Сарадник на пословима неге и 

превентивно-здравствене заштите 
0,063 

5. Припремање хране (уколико се обезбеђује оброк) 0,042 

6. Сервирање хране (уколико се обезбеђује оброк) 0,042 

7. Административно правни и финансијски послови 0,040 

8. Одржавање хигијене 0,200 

9. Технички послови 0,040 

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 1, 555 

Уколико се у установи организују програми у краћем трајању (полудневни програми до шест сати 

дневно до три пута недељно), потребан број извршилаца по васпитној групи рачуна се сразмерно 

трајању програма за реализацију програма васпитања и образовања детета узраста од три године до 

поласка у школу. 

Члан 10. 

Плате за запослене утврђују се на тај начин што се за потребан број извршилаца за одговарајући 

облик рада, утврђен у чл. 7, 8. и 9. овог правилника, коефицијент множи са основицом за обрачун 

плате утврђених одговарајућим актима Владе и тако добијен износ се увећава за  припадајући порез и 

доприносе за обавезно социјално осигурање. 

У укупан износ за плате и друге расходе за запослене урачунавају се и накнаде у натури, социјална 

давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи за запослене утврђени 

Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и образовања 

чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, са 

припадајућим порезом и доприносима. 

На расходе за запослене планирају се и додатни трошкови за  исплате боловања до 30 дана, а због 

увећања броја запослених, који иду на терет послодавца, у износу од 1% од утврђеног износа за бруто 

(бруто II) плате запослених. 

Члан 11. 

Трошкове пословања чине: 

1) Стални трошкови: 

(1) трошкови енергената;   

(2) комуналне услуге;          

(3) услуге комуникације;    

(4) трошкови платног промета;   

(5) трошкови осигурања;   

(6) остали трошкови;    

2) Трошкови путовања;   

3) Услуге по уговору; 

4) Специјализоване услуге; 

5) Текуће поправке и одржавање (објеката и опреме и одржавање хигијене); 

6) Трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце; 

7) Материјал; 

8) Дотације и трансфери; 

9) Порези, обавезе, таксе, казне и пенали; 

10) Новчане казне и пенали по решењу судова; 

11) Трошкови закупа простора; 
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12) Остали непланирани трошкови. 

Трошкови пословања за полудневне програме процентуално се умањују (сразмерно трајању ових 

програма). 

Учешће корисника у месечној економској цени програма 

Члан 12. 

Појединачно учешће родитеља, односно другог законског заступника детета као корисника услуга 

у месечној економској цени програма по детету, надлежни орган локалне самоуправе утврђује у 

складу са законом. 

Приликом утврђивања појединачног учешћа у месечној цени програма по детету дозвољена је 

корекција +/- 0,3% у циљу заокруживања обрачунатог износа. 

Износ утврђен ставом 1. овог члана кориснику се обрачунава по истеку обрачунског месеца и 

доставља се корисницима услуга до 7-мог у месецу за претходни месец. 

Рок за плаћање обрачунатог износа из става 2. овог члана је до краја месеца за претходни месец. 

Рок за рекламацију је до 15-тог у месецу за претходни месец 

За дане одсуства детета корисник плаћа износ од 100% од утврђеног износа из става 1. овог члана. 

Појединачно учешће корисника у месечној економској цени програма износи 50% од утврђеног 

износа из става 1. овог члана у случају одсуства детета због болести, а на основу достављене потврде 

изабраног лекара – педијатра; у време коришћења годишњег одмора родитеља, односно другог 

законског заступника детета на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора за родитеља, 

односно другог законског заступника, као и због исказане потребе породице да дете не похађа вртић у 

трајању не дужем од десет радних дана у току радне године. 

Јединица локалне самоуправе утврђује повољније услове за кориснике у погледу обрачунавања 

њиховог учешћа у месечној економској цени по детету и то за:  

1)Приход по члану примарне породице до 10.000 дин.,  

2)Једнородитељску породицу,  

3)Друго дете уписано у установу и  

4)Треће и свако наредно дете у породици. 

Примарну породицу у смислу овог правилника чине родитељи, односно старатељи, хранитељи, 

усвојитељи и деца под условом да живе у заједничком домаћинству. 

Заједничко домаћинство, у смислу овог правилника, јесте заједница живљења, привређивања и 

трошења 

Једнородитељска породица у смислу овог правилника, јесте породица дефинисана у складу са 

прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом.  

Од обавезе учешћа у месечној економској цени из става 1. овог члана изузимају се родитељи, 

односно други законски заступници деце без родитељског старања, деце са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и деце из материјално угрожених породица у складу са прописима којима се уређује 

финансијска подршка породици са децом. 

Родитељу, односно другом законском заступнику детета који, у складу са правилником којим се 

уређује остваривање исхране деце у предшколској установи, обезбеђује храну за своје дете током 

његовог боравка у предшколској установи, умањује се износ утврђен ставом 1. овог члана у висини 

(процентуалног) учешћа цене оброка у економској цени програма. 

 

Учешће корисника у економској цени програма у посебним околностима 

Члан 13. 

У случају прекида остваривања непосредног васпитно-образовног рада (у случају више силе, 

ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности), за дане одсуства детета услуга се не 

наплаћује. 

У случају реконструкције, санације, адаптације објекта и др, уколико установа не обезбеди 

боравак детета у другом објекту прилагођеном за боравак деце предшколског узраста у складу са 

законом, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

У случају епидемије када у циљу заштите здравља и безбедности деце и запослених, надлежни 

орган/институција наложи мере које изискују организацију непосредног васпитно-образовног рада у 

ограниченом капацитету, као и мере повлачења детета из колектива (самоизолација) због процене 

ризика од ширења заразе, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

Изузетно, услуга се наплаћује 50% од утврђеног износа из члана 12. став 1. овог правилника у 

ситуацији када се родитељ определи да дете не долази у колектив одређени временски период 

најкасније до престанка важења препоручених мера које установа спроводи ради спречавања ширења 

заразе. 

У случају нерадих дана (државни и верски празници, обележавања дана установе и сл.) за дане 

одсуства детета услуга се не наплаћује. 

 



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI   Број 15   29. новембар 2021.   страна 9 

 

Економска цена припремног предшколског програма и учешће корисника 

Члан 14. 

Економска цена програма из члана 4. овог правилника умањује се за износ средстава који се 

трансферише из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе ради остваривања 

припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно, у складу са законом, када се 

програм остварује у целодневном трајању. 

Јединица локалне самоуправе не може утврдити учешће корисника у месечној економској цени по 

детету за остваривање обавезног припремног предшколског програма, када је укупно дневно трајање 

програма четири сата. 

Утврђивање учешћа у економској цени програма 

Члан 15. 

Учешће у економској цени програма из члана 4. став 2. износи: 

 

1. Програм васпитања и образовања детета узраста до три године  

Група Опис 
Учешћа 

Родитеља Општине Републике 

1. група 

Уколико се не достави документација којом се доказује 

статус за неку другу групу; уколико је један од родитеља 

власник приватног предузећа или радње или је на 

привременом раду у иностранству.  

20% 80% 0% 

2. група 

Приход по члану примарне породице до 10.000 дин., 

једнородитељска породица и друго дете уписано у 

установу 

14% 86% 0% 

3. група Треће и свако наредно дете у породици 6% 94% 0% 

 

2. Програм васпитања и образовања детета узраста од три године до 5,5 година 

Група Опис 
Учешћа 

Родитеља Општине Републике 

4. група 

Уколико се не достави документација којом се 

доказује статус за неку другу групу; уколико је један 

од родитеља власник приватног предузећа или радње 

или је на привременом раду у иностранству.  

20% 80% 0% 

5. група 

Приход по члану примарне породице до 10.000 дин., 

једнородитељска породица и друго дете уписано у 

установу 

14% 86% 0% 

6. група Треће и свако наредно дете у породици 6% 94% 0% 

 

3. Програм васпитања и образовања детета узраста од 5,5 година до поласка у школу - 

ППП у целодневном трајању 

Група Опис 
Учешћа 

Родитеља Општине Републике 

7. група 

Уколико се не достави 

документација којом се доказује 

статус за неку другу групу; 

уколико је један од родитеља 

власник приватног предузећа 

или радње или је на 

привременом раду у 

иностранству.  

20% 

Разлика до 100% 

по одбитку 

средстава 

пренетим из 

буџета 

Републике 

Србије за 

остваривање 

ППП  

(оквирно око 

70%) 

Према решењу 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја о економским 

ценама васпитно-

образовних програма који 

се остварују у 

предшколским установама  

(оквирно око 10%) 

8. група 

Приход по члану примарне 

породице до 10.000 дин., 

једнородитељска породица и 

друго дете уписано у установу 

14% 

Разлика до 100% 

по одбитку 

средстава 

пренетим из 

буџета 

Републике 

Према решењу 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја о економским 

ценама васпитно-

образовних програма који 
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Србије за 

остваривање 

ППП  

(оквирно око 

76%) 

се остварују у 

предшколским установама  

(оквирно око 10%) 

9. група 
Треће и свако наредно дете у 

породици 
6% 

Разлика до 100% 

по одбитку 

средстава 

пренетим из 

буџета 

Републике 

Србије за 

остваривање 

ППП  

(оквирно око 

84%) 

Према решењу 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја о економским 

ценама васпитно-

образовних програма који 

се остварују у 

предшколским установама  

(оквирно око 10%) 

 

4. Програм васпитања и образовања детета узраста од 5,5 година до поласка у школу - 

ППП у полудневном трајању 

Група Опис 
Учешћа 

Родитеља Општине Републике 

10. група 
ППП за полудневни облик рада 

у трајању од 4 часова дневно 
0% 

Разлика до 100% 

по одбитку 

средстава 

пренетим из 

буџета Републике 

Србије за 

остваривање 

ППП (оквирно 

око 50%) 

Према решењу 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја о економским 

ценама васпитно-

образовних програма који 

се остварују у 

предшколским установама  

(оквирно око 50%) 

 

5. Изузећа 

Група Опис 

Учешћа 

Изузеће према члану 

37. Закона о 

финансијској подршци 

породици са децом 

По решењу надлежног органа 

Општина Општина Република 

11. група Деца са сметњама у развоју 100% 80% 20% 

12. група Деца без родитељског старања 100% 80% 20% 

13. група 
Деца из материјално угрожених 

породица 
100% 80% 20% 

 

Члан 16. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи и утврђивању учешћа 

корисника у финансирању услуге предшколског васпитања и образовања бр. 110-9/2018-05-III од 

12.02.2018. године. 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА         ПРЕДСЕДНИК 

Број:110-57/2018-05-III          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 19.11.2021. године                Игор Петровић, с.р. 

 

-7- 

На основу члана 186. и 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), члана 50. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 

95/2018 - др. закон и 10/2019), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским установама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2021) и Правилника о 
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мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи 

чији је оснивач општина Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 15/2021) 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 19.11.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊE 

 о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања  

у предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 

 

1. 

Овим решењем утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у предшколској 

установи чији је оснивач јединица локалне самоуправе - општина Топола. 

2. 

Економска цена програма васпитања и образовања према облицима рада износи: 

1) Економска цена програма васпитања и образовања детета узраста до три године: 
Р. бр Опис Вредност 

1. Трајање програма у сатима рада дневно 11 сати 

2. Економска цена програма 19.576.798 дин. 

3. Број деце обухваћен програмом 114 

4. Просечна присутност деце 60,90% 

5. Месечна економска цена програма по детету 23.500 дин. 

6. 

Учешће родитеља – група 1 

Уколико се не достави документација којом се доказује статус за 

неку другу групу; уколико је један од родитеља власник приватног 

предузећа или радње или је на привременом раду у иностранству. 

20% 4.700 дин. 

7. 

Учешће родитеља – група 2 

Приход по члану примарне породице до 10.000 дин., 

једнородитељска породица и друго дете уписано у установу 

14% 3.300 дин. 

8. 
Учешће родитеља – група 3 

Треће и свако наредно дете у породици 
6% 1.400 дин. 

 

2) Економска цена програма васпитања и образовања детета узраста од три до 5.5 година 
Р. бр Опис Вредност 

1. Трајање програма у сатима рада дневно 11 сати 

2. Економска цена програма 25.528.114 дин. 

3. Број деце обухваћен програмом 153 

4. Просечна присутност деце 59,17% 

5. Месечна економска цена програма по детету 23.500 дин. 

6. 

Учешће родитеља – група 4 

Уколико се не достави документација којом се доказује статус за 

неку другу групу; уколико је један од родитеља власник приватног 

предузећа или радње или је на привременом раду у иностранству. 

20% 4.700 дин. 

7. 

Учешће родитеља – група 5 

Приход по члану примарне породице до 10.000 дин., 

једнородитељска породица и друго дете уписано у установу 

14% 3.300 дин. 

8. 
Учешће родитеља – група 6 

Треће и свако наредно дете у породици 
6% 1.400 дин. 

 

3) Економска цена програма васпитања и образовања детета узраста од  5.5 година до поласка у школу 

- ППП у целодневном трајању: 
Р. бр Опис Вредност 

1. Трајање програма у сатима рада дневно 11 сати 

2. Економска цена програма 8.745.419 дин. 

3. Број деце обухваћен програмом 56 

4. Просечна присутност деце 54,60% 

5. Месечна економска цена програма по детету 19.000 дин. 

6. 

Учешће родитеља – група 7 

Уколико се не достави документација којом се доказује статус за 

неку другу групу; уколико је један од родитеља власник приватног 

предузећа или радње или је на привременом раду у иностранству. 

20% 3.800 дин. 

7. 

Учешће родитеља – група 8 

Приход по члану примарне породице до 10.000 дин., 

једнородитељска породица и друго дете уписано у установу 

14% 2.660 дин. 

8. 
Учешће родитеља – група 9 

Треће и свако наредно дете у породици 
6% 1.140 дин. 
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4) Програм васпитања и образовања детета узраста од 5,5 година до поласка у школу - 

ППП у полудневном трајању 
Р. бр Опис Вредност 

1. Трајање програма у сатима рада дневно 4 сата 

2. Економска цена програма 19.266.130 дин. 

3. Број деце обухваћен програмом 102 

4. Просечна присутност деце 82,84% 

5. Месечна економска цена програма по детету 19.000 дин. 

6. Учешће родитеља – група 10 0% 0 дин. 

 

3. 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету са 

бројем радних дана у месецу. 

4. 

Износ утврђеног појединачног учешћа кориснику се обрачунава по истеку обрачунског месеца. 

Рок за плаћање обрачунатог износа из става 1. ове тачке је до краја месеца за претходни месец. 

Рок за рекламацију је до 15-тог у месецу за претходни месец. 

5. 

За дане одсуства детета корисник плаћа износ од 100% од утврђеног износа из тачке 4. став 1.  

Појединачно учешће корисника у месечној економској цени програма износи 50% од утврђеног 

износа из тачке 4. став 1. у случају одсуства детета због болести, а на основу достављене потврде 

изабраног лекара – педијатра; у време коришћења годишњег одмора родитеља, односно другог 

законског заступника детета на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора за родитеља, 

односно другог законског заступника, као и због исказане потребе породице да дете не похађа вртић у 

трајању не дужем од десет радних дана у току радне године. 

Од обавезе учешћа у месечној економској цени изузимају се родитељи, односно други законски 

заступници деце без родитељског старања, деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и деце из 

материјално угрожених породица у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка 

породици са децом. 

Родитељу, односно другом законском заступнику детета који, у складу са правилником којим се 

уређује остваривање исхране деце у предшколској установи, обезбеђује храну за своје дете током 

његовог боравка у предшколској установи, умањује се износ утврђен тачком 4. став 1. у висини 

(процентуалног) учешћа цене оброка у економској цени програма. 

6. 

У случају прекида остваривања непосредног васпитно-образовног рада (у случају више силе, 

ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности), за дане одсуства детета услуга се не 

наплаћује. 

У случају реконструкције, санације, адаптације објекта и др, уколико установа не обезбеди 

боравак детета у другом објекту прилагођеном за боравак деце предшколског узраста у складу са 

законом, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

У случају епидемије када у циљу заштите здравља и безбедности деце и запослених, надлежни 

орган/институција наложи мере које изискују организацију непосредног васпитно-образовног рада у 

ограниченом капацитету, као и мере повлачења детета из колектива (самоизолација) због процене 

ризика од ширења заразе, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

Изузетно, услуга се наплаћује 50% од утврђеног износа из тачке 4. став 1. у ситуацији када се 

родитељ определи да дете не долази у колектив одређени временски период најкасније до престанка 

важења препоручених мера које установа спроводи ради спречавања ширења заразе. 

У случају нерадих дана (државни и верски празници, обележавања дана установе и сл.) за дане 

одсуства детета услуга се не наплаћује. 

7. 

Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од обрачуна за октобар 2021. године. 

8. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Топола број: 

404-37/2018-05-III од 12.02.2018. године.  

9. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА         ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-535/2021-05-III                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                   

Дана: 19.11.2021. године                Игор Петровић, с.р. 

 

 



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI   Број 15   29. новембар 2021.   страна 13 

-8- 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018,23/2019 и 128/2020 -  др. закон), на предлог Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Топола, надлежни 

извршни орган локалне самоуправе Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 

19.11.2021. године, доноси 

 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја  

на путевима на територији општине Топола за 2022. Годину 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији  општине Топола за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и 

активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за 

спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима(„Сл. гласник 

РС“,  бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука 

УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), средства за 

реализацију Програма биће предвиђена Одлуком о буџету локалне самоуправе Топола за 2022. годину 

у висини од 8.373.694,00 динара, од чега 8.373.694,00 динара од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 0,00 

динара из буџета јединице локалне самоуправе, 0,00 динара од поклона или прилога покровитеља 

датих јединици локалне самоуправе, 0,00 динара на основу осталих прихода, и биће усмерена на 

спровођење мера и активности у оквиру кључних области рада које представљају саставни део овог 

Програма. 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 

финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију 

расхода по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Топола до нивоа реализованих прихода. 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се 

према степену приоритета које одреди Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Топола. 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 8/2020) координатор доставља Програм Агенцији на сагласност путем ИСА 

апликације (уколико Агенција за безбедност саобраћаја не да другачије инструкције). 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - 

одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 

87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/2020),  користиће се за мере и активности 

описане у табелама. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Пројекат осветљења изнад 

пешачких прелаза и појачаног 

обележавања (3 пешачка прелаза 

код продавнице  „Дима“, аутобуске 

станице у Тополи  и маркета „ 

Трнава промет“) на државном путу 

Iб реда бр. 27 у Варош Тополи 

Израда пројекта осветљења изнад 3 пешачка 

прелаза, код продавнице  „Дима“ у Тополи, 

Булевар вожда Карађорђа бр. 69, аутобуске 

станице у Тополи, Солунских ратника бр. 1  и 

маркета „Трнава промет“ у Тополи, Пилота 

Зорана Томића бр. 26  на државном путу Iб реда 

бр. 27 у Варош Тополи, извођење пешачког 

прелаза на платформи код продавнице „Дима“  и 

појачано обележавање пешачких прелаза 

вертикалном сигнакилацијом на 

светлорефлектујућој подлози, пешачки прелази 

на подлози у боји и др. 

Јануар-

Март 
300.000,00 НК 

ПС Топола 

 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

Одељење за 

комуналне 

делатности, 

грађевинско-

урбанистичке, 

имовинско-правне и 

послове евиденције 

и управљања 

имовином 

2.  

Извођење радова по пројекту 

осветљења изнад пешачких прелаза 

и појачаног обележавања (3 

пешачка прелаза код продавнице  

„Дима“, аутобуске станице у Тополи  

и маркета „ Трнава промет“) на 

државном путу Iб реда бр. 27 у 

Варош Тополи 

Извођење радова на пројекту осветљења изнад 3 

пешачка прелаза , код продавнице  „Дима“ у 

Тополи, Булевар вожда Карађорђа бр. 69, 

аутобуске станице у Тополи, Солунских ратника 

бр. 1  и маркета „ Трнава промет“ у Тополи, 

Пилота Зорана Томића бр. 26  на државном путу 

IB реда бр. 27 у Варош Тополи, извођење 

пешачког прелаза на платформи код продавнице 

„Дима“  и појачано обележавање пешачких 

прелаза вертикалном сигнакилацијом на 

светлорефлектујућој подлози, пешачки прелази 

на подлози у боји и др. 

Април-Јун 2.500.000,00 НК 

ПС Топола 

 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

Одељење за 

комуналне 

делатности, 
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грађевинско-

урбанистичке, 

имовинско-правне и 

послове евиденције 

и управљања 

имовином 

3.  

Пројекат пешачкe стазe дуж  

државног пута I b реда бр. 27 (лева 

страна од „авиона“ до изворишта 

око 1400m и десна страна од 

„авиона“ до маркета „Трнаве 

промет“ око 450m) 

Пројектовање пешачкe стазe дуж  државног пута 

I b реда бр. 27 (лева страна од „авиона“ до 

изворишта око 1400m и десна страна од 

„авиона“ до „Трнаве промет“ 450m) 

Фебруар - 

Април 
500.000,00 НК 

ПС Топола 

 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

Одељење за 

комуналне 

делатности, 

грађевинско-

урбанистичке, 

имовинско-правне и 

послове евиденције 

и управљања 

имовином 

4.  

Извођење радова по пројекту 

пешачкe стазe дуж  државног пута I 

b реда бр. 27 (лева страна од 

„авиона“ до изворишта око 1400m и 

десна страна од „авиона“ до маркета 

„Трнаве промет“ око 450m) – фазно 

плаћање 

Извођење радова по пројекту пешачкe стазe дуж  

државног пута I b реда бр. 27 (лева страна од 

„авиона“ до изворишта око 1400m и десна 

страна од „авиона“ до маркета „Трнаве промет“ 

око 450m) 

Јул - 

Септембар 
886.847,00 НК 

ПС Топола 

 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

Одељење за 

комуналне 
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делатности, 

грађевинско-

урбанистичке, 

имовинско-правне и 

послове евиденције 

и управљања 

имовином 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, 

остали приходи – ОП 

 

 

 

Област рада: Рад савета 

 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  
Накнада за рад члановима савета 

(Присуство и учешће на седницама и 

раду Савета) 

Присуство и учешће на седницама и раду Савета 
Јануар - 

Децембар 
60.000,00 НК 

Одељење за абуџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

2.  Рад  координатора - члана савета 

Коресподенција са агенцијом за безбедност 

саобраћаја, израда извештаја, предлога 

програма, записника, позива и др. 

Јануар - 

Децембар 
128.676,00 НК 

Одељење за абуџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

3.  
Учешће чланова савета на стручним 

скуповима из области безбедности 

саобраћаја 

Учешће чланова савета на стручним 

скуповима 

Јануар-

Децембар 
88.171,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 
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инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, 

остали приходи – ОП 

 

 

 

Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Израда публикација, флајера 

(припремање, штампање, 

оглашавање) 

 

Штампање публикација, флајера, оглашавање 
Јануар-

Децембар 
100.000,00 НК 

Одељење за абуџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

2.  
Учешће и спровођење кампања из 

безбедности саобраћаја АБС-а 

(„Пажљивкова смотра“, и др.) 

Учешће и спровођење кампања из безбедности 

саобраћаја АБС-а 

Јануар - 

децембар 
100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

3.  

Кампања усмерена ка младим 

возачима (Пројекат лична прича 

особе настрадале у саобраћајној 

незгоди – „Још увек возим“ и сл...) 

Набавка услуге и спровођење кампање усмерена 

ка младим возачима (Пројекат лична прича 

особе настрадале у саобраћајној незгоди – „Још 

увек возим“ и сл...) 

Март-

Април 
40.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 
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4.  

Стручно усавршавање васпитача, 

учитеља и наставника у циљу 

унапређења рада са децом 

(радионице, акције, семинари и др.) 

у области безбедности деце у 

саобраћају (предшколске установе и 

основне школе) – Реализација 

акредитованог семинара о безбедном 

учешћу деце у саобраћају за 

просветне раднике 

Набавка услуге и спровођење семинара о 

безбедном учешћу деце у саобраћају 
Мај-Јун 100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

Основне школе на 

територији општине 

 

ПУ „Софија 

Ристић“ Топола 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, 

остали приходи – ОП 

 

 

 

Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  
Набавка дечјих ауто седишта за децу 

са пребивалиштем на територији 

општине Топола 

Набавка дечјих ауто седишта за децу са 

пребивалиштем на територији општине Топола 

по поднетим захтевима до шест месеци старости 

од рођења детета 

 

Подела дечијих ауто седишта 

Јануар-

Фебруар 

 

 

Март-

децембар 

500.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

2.  
Услуга обуке правилне употребе 

дечијих ауто седишта 

 

Набавка услуге 

 

 

Спровођење обуке 

Јануар-

Фебруар 

 

 

Март-

децембар 

120.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 
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послове и 

инвестиције 

3.  
Набавка светло-рефлектујућих 

ранчева за ученике I разреда 

основних школа школске 2022/2023 

 

Набавка ранчева 

 

 

Подела ранчева 

 

Мај 

 

 

 

Јун-август 

600.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

4.  

Кампања усмерена ка возачима 

трактора (набавка ротационог 

светла, ознаке за спора возила, 

светлоодбојни прскук и др.) 

Набавка ротационог светла, ознаке за спора 

возила, светлоодбојни прскук и др. 

 

Спровођење кампање и подела ротационог 

светла, ознаке за спора возила, светлоодбојни 

прскук и др. 

Јануар – 

Фебрар 

 

 

Март-

октобар 

300.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

 

Месне заједнице 

5.  

Кампања усмерена ка возачима 

мотоцикала и мопеда (рефлектујући 

прслук, мајице са поруком кампање 

и др.) 

Набавка рефлектујућих прслука, мајица са 

поруком кампање и др 

 

 

 

Спровођење кампање и подела рефлектујућих 

прслука, мајица са поруком кампање и др 

 

 

Јул 

 

 

 

 

Август 

100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

 

Мото удружења 

6.  
Кампања усмерена ка лицима 

старијим од 65 (набавка светло-

Набавка светло-одбојних прслука, цегера, 

качкета, мајица, кишобрана... 

 

Септембар 
100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 
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одбојних прслука, цегера, качкета, 

мајица, кишобрана...) 

 

Спровођење кампање и подела светло-одбојних 

прслука, цегера, качкета, мајица, кишобрана... 

 

 

 

 

Октобар 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

 

Удружење 

панзионера 

7.  
Кампања усмерена ка бициклистима 

(светло за бицикл, звонце, 

рефлектујући прслук, мајице и др...) 

Набавка светла за бицикл, звонца, 

рефлектујућих прслука, мајице и др... 

 

Спровођење кампање и подела светла за бицикл, 

звонца, рефлектујућих прслука, мајица и др... 

Април 

 

 

Мај 

50.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

8.  
Кампања усмерена ка возачима и 

путницима у путничким 

аутомобилима 

Набавка промотивног материјала (држачи за 

мобилни, привесци, јелкице и др.) 

 

Подела промотивног материјала 

Март 

 

 

 

Април 

50.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, 

остали приходи – ОП 
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Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Анализа безбедности пешака у 

саобраћају на територији општине 

Топола са предлогом праваца 

деловања и спровођења 

предложених мера за унапређење 

безбедности саобраћаја 

 

Набавка услуге израде анализе 

 

 

Подршка израђивачу анализе 

 

Април-мај 

 

Јун-Август 

300.000,00 НК 

 

ПС Топола 

 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

Одељење за 

комуналне 

делатности, 

грађевинско-

урбанистичке, 

имовинско-правне и 

послове евиденције 

и управљања 

имовином 

2.  

Независна оцена утицаја пута на 

настанак саобраћајних незгода са 

погинулим лицима на локалним 

путевима општине 

Набавка ускуге Јануар 100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

ПС Топола 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, 

остали приходи – ОП 
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Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Набавка дрога теста и реагенаса Набавка дрога теста и реагенаса Март-Април 500.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

2.  
Набавка система за функционисање 

радара у ноћним условима 

Набавка система за функционисање радара у 

ноћним условима 
Фебруар 100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

3.  
Опремање саобраћајне полиције 

опремом за вршење контроле 

саобраћаја и  увиђаја 

Набавка лампи, пантљика, GPS уређаја по 

исказаним потребама ПС Топола 
Фебруар 100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 
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4.  

Набавка опреме за функционисање 

постојећег система  видео надзора за 

аутоматску детекцију саобраћајног 

прекршаја – пролазак на црвено 

светло 

Набавка опреме за функционисање видео 

надзора 

Јануар - 

децембар 
100.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

 

5.  

Набавка административног 

материјала за функционисање 

постојећег система  видео надзора за 

аутоматску детекцију саобраћајног 

прекршаја – пролазак на црвено 

светло 

Набавка административног материјала за 

функционисање видео надзора (папир, коверте, 

тонери и др.) 

Јануар - 

децембар 
50.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

6.  

Одржавање постојећег система  

видео надзора за аутоматску 

детекцију саобраћајног прекршаја – 

пролазак на црвено светло 

Набавка услуге отклањања кварова по исказаној 

потреби 

Јануар - 

децембар 
500.000,00 НК 

Одељење за буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности, 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

инвестиције 

 

ПС Топола 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, 

остали приходи – ОП 
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Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 4.186.847,00 50,00% 

Рад савета    276.847,00   3,31% 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања    340.000,00   4,06% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 1.820.000,00 21,73% 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја    400.000.00   4,78% 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 1.350.000,00 16,12% 

 

УКУПНО: 8.373.694,00 100% 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ             ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

       Број: 110-54/2021-05-III                                                                                                                                                                                                      Игор Петровић, с.р.                                                                                                                                                                                                         

Дана:19.11.2021.године
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На основу члана 9. став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

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

РС”, број 16/2018), члана 18. Правилника оначину и поступку остваривања права на доделу средстава 

из буџета општине Топола за програме и пројекте удружења грађана, односно невладининих 

организација („Службени гласник СО Топола“, број 8/2020) и на основу предлога Комисије, 

Општинско веће општине Топола на седници дана 19.11.2021. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА  

НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се избор програма по спроведеном јавном конкурсу који је Општина Топола 

– Комисија за расподелу средстава удружењима грађана расписала 20.9.2021. године. 

За реализацију јавног конкурса обезбеђена су средства у укупном износу од 400.000,00 динара у 

оквиру раздела 4, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0004, 

Функција 090, Позиција 35, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама. 

Средства из буџета Општине Топола за 2021. годину у укупном износу од 400.000,00 динара, 

додељују се за суфинансирање/финансирање програма у области социјалне заштите следећим 

удружењима: 

Редни 

број 
Деловодни 

број 
Назив удружења Назив програма Одобрена 

средства 
Број  

бодова 

1. 894/2021-03 Удружење „Загрљај“ Топола „Беџ атеље Загрљај“  

100.000,00 

 

44,66 

2. 876/2021-03 Волонтерски центар 

„Кораци“ 

Топола 

,,Унапређење квалитета 

живота деце са сметњама у 

развоју у време пандемије“ 

 

88.000,00 

 

38,66 

3. 899/2021-03 Удржење хранитеља 

„Цврчак“ Топола 

„Сачувајмо наше ментално 

здравље“ 

 

80.000,00 

 

35,00 

4. 901/2021-03 Удружење за борбу против 

рака „Волим живот“ Топола 

„Значај превенције у лечењу 

и психосоцијална 

рехабилитација лечених од 

малигних болести“ 

 

68.000,00 

 

29,33 

5. 898/2021-03 Удружење ратних војних 

инвалида  

„Стазама духовности и 

поклоњење погинулима“ 

64.000,00 28.00 

Члан 2. 

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на званичној интернет презентацији Општине www.topola.rs и 

огласној табли Општине у року од пет дана од дана доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-570/2021-05-III           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Дана: 19.11.2021. године                            Игор Петровић, с.р. 

 

-10- 

На основу члана 9. став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

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

РС”, број 16/2018), члана 18. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава 

из буџета општине Топола за програме и пројекте удружења грађана односно невладининих 

организација („Службени гласник СО Топола“, број 8/2020) и на основу предлога Комисије,  

Општинско веће општине Топола на седници дана 19.11.2021. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА  

НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се избор програма по спроведеном јавном конкурсу који је Општина Топола 

– Комисија за расподелу средстава осталим удружењима грађана расписала 23.9.2021. године. 

http://www.topola.rs/
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За реализацију јавног конкурса обезбеђена су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара у 

оквиру раздела 4, Програм 13- Развој кулртуре и информисања, Програмска активност 1201-0002, 

Функција 860, Позиција 110, Економска класификација – 481-Дотације невладиним организацијама. 

Средства из буџета Општине Топола за 2021. годину у укупном износу од 1.000.000,00 динара, 

додељују се за суфинансирање/финансирање програма следећим осталим удружењима: 

 

Редни 

број 

 

Деловодни 

број 

 

Назив удружења 
 

Назив програма 

Вредност 

програма 

(дин.) 

 

Број 

бодова 

1. 03/885 

Удружење стручњака за 

подршку деци и младима 

„Логос Т“ Топола 

Време за нас 130.000,00 40,00 

2. 03/902 
Удружење жена „Опленац“ 

Топола 

Научи да чуваш и негујеш 

традицију 
135.000,00 39,00 

3. 03/909 Карате клуб „Карађорђе“ 
Новогодишњи турнир Српске 

карате уније 
100.000,00 35,00 

4. 03/911 
Савез удружења бораца НОР-а 

општине Топола-СУБНОР 

Неговање традиције 

ослободилачких ратова на 

подручју општине Топола 

44.000,00 35,00 

5. 03/913 
Кинолошко друштво 

„Карађорђе“ 

Унапређење кинологије у 

општини Топола 
120.000,00 34,00 

6. 03/915 КУД „Опленац“ Топола Унапређење услова рада 300.000,00 36,00 

7. 03/916 
Добровољно ватрогасно 

друштво „Опленац“ 
Јачање капацитета ДВД 115.730,00 32,00 

8. 03/917 Друштво учитеља Топола Креативни едукатори 55.270,00 37,00 

Члан 2. 

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на званичној интернет презентацији Општине www.topola.rs и 

огласној табли Општине у року од пет дана од дана доношења.  

 

ОПШТИНА ТОПОЛА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-571/2021-05-III                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА               

Дана: 19.11.2021. године                   Игор Петровић, с.р.  

-11- 

На основу чл. 6,  6a. и 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 

45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 

Закон, 95/18, 99/18 – одлука УС 86/2019, и 144/20), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гланик РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), 

члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12  и 

99/13 – усклађ.дин.изн., 125/14 – усклађ.дин. изн., 95/15 – усклађ.дин.изн., 91/16 – усклађени дин.изн., 

104/16 – усклађени дин.изн., 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018 – усклађени дин.изн., 95/18 – 

др.закон, 86/2019 – усклађени дин. изн. и 126/2020 и 99/2021.усклађени дин. изн.), члана 15. 

Пословника о раду Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019) и 

Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник 

СО Топола“, број 19/2013),  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2021. године, донело је 

 

О Д Л У К У  

 О  УТВРЂИВАЊУ  ПРОСЕЧНИХ  ЦЕНА  КВАДРАТНОГ  МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

  ЗА  УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА  НА  ИМОВИНУ  ЗА  2022. ГОДИНУ  

НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Топола за пореске обвезнике који не воде 

пословне књиге у складу са Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине 

Топола. 

 

 

http://www.topola.rs/
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Члан 2. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину, сходно 

Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола, за 2022. годину 

износе: 

Групе непокретности Прва зона Друга зона Трећа зона 
Четврта 

зона 

 

Пета зона 

 

 

Шеста 

зона 

 

Грађевинско 

земљиште 

 

903,33 903,33 555,50 207,67 125,00 125,00 

 

Пољопривредно 

Земљиште 

 

69,42 69,42 69,42 69,42 63,95 37,67 

Шумско земљиште 

 

65,00 65,00 65,00 65,00 60,00 35,00 

Друго земљиште 41,66 41,66 41,66 41,66 38,37 22,60 

Станови 65.290,00 65.290,00 65.290,00 19.309,00 19.309,00 19.309,00 

 

Куће за становање 59.300,00 49.304,63 32.019,84 17.359,44 12.833,74 8.667,00 

 

Пословне зграде и 

други 

(надземни и 

подземни) 

грађевински објекти 

који 

служе за обављање 

делатности 

83.461,00 59.615,00 47.692,00 23.846,00 23.846,00 23.846,00 

 

Гараже и гаражна 

места 

33.788,00 24.134,00 19.307,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00 

 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на 

имовину, Законом о пореском поступку и пореској администрацији и подзаконским актима који 

регулишу ову материју. 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Топола и на интернет страни општине 

Топола www.topola.rs 

Члан 5. 

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

примењиваће се од 01.01.2022. године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛA                           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-581/2021-05-III                                                 Игор Петровић, с.р.                                       

Дана:  26.11.2021. године    

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. Решење о образовању комисије за спровођење поступака јавног надметања за 

давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и 

пољопривредних објеката у државној својии на територији општине Топола за 

агроекономску 2021/22 годину 

 

Страна 1. 

 

2. Решење о усвајању Извештаја о стању јавних зелених површина за 2021. 

годину 

 

Страна 2. 

 

3. Решење о сагласности на Измене и допуне Програма рада зимске службе за 

2021/2022 годину 

 

Страна 2. 

 

4. Измена и допуна програма рада зимске службе (2021/2022 година) Страна 2. 

 

5. Одлука о усвајању Предлога Комисије за расподелу средствара за дотације 

спортским удружењима 
Страна 4. 
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6. Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у дредшколској установи чији је оснивач општина Топола 
Страна 5. 

 

7. Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 
Страна 10. 

 

8. Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима територије општине Топола за 2022. годину 
Страна 13. 

 

9. Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном 

конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области 

социјалне заштите 

Страна 25. 

 

10. Одлука о избору програма који се подтичу средствима назначеним у јавном 

конкурсу за суфинансирање/финансирање програма осталих удружења 
Страна 25. 

 

11. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра напокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Топола 
Страна 26. 

 

 

 
Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 
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