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На основу члана 77. став 1. тачка 3. Закона о запосленима у јавним службама („Службени 

гласник РС“ број 11/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 40. став 1. тачка 12. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. став 2. и 155. став 

3. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“,  број  3/2019),  

Скупштина општине Топола на седици одржаној дана 4.09.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Разрешава се Љиљана Тодоровић, економиста и оперативни менаџер из Тополе, 

дужности директора Туристичке организације „Опленац“ Топола са даном 4.09.2021. 

године, на лични захтев. 

2. Именована ће обављати дужност директора све до ступања на дужност вршиоца 

дужности директора Туристичке организације „Опленац“ Топола именованог 

Решењем Скупштине општине Топола број 020-480/2021-05-I од  4.09.2021. године. 

3.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                      ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-479/2021-05-I                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.09.2021. године                 Владимир Радојковић, с.р. 
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На основу члана 75. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“ број 

11/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. став 2 и 155. став 3. Пословника 

Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“,  број  3/2019),  

Скупштина општине Топола на седици одржаној дана 4.9.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирјана Ћирић, дипл. економиста из Тополе за в.д. директора 

Туристичке организације „Опленац“ Топола, почев од 19.09.2021. године до именовања 

директора, а најдуже на период од годину дана. 

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

СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                             ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-480/2021-05-I                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 4.9.2021. године                 Владимир Радојковић, с.р. 

-3- 

Службени гласник СО Топола”, број 10/2005), члана 139. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број  2/2019) и члана 154.став 2. Пословника Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је  
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О  Д  Л  У  К  У  

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ  ,,РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ” 

Члан 1. 

Додељује се за изузетне резултате и допринос развоју општине Топола награда ,,Рођење 

Пресвете Богородице”: 

1. Кочовић Зорану, начелнику Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу, 

2. Ракоњац Милутину, криминалистичком инспектору из Тополе, 

3. Компанији „КОМПАС ТП ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО“ Топола, 

4. Будимир Николи, ученику Средње школе „Краљ Петар I” Топола. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                        ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-470/2021-05-I                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                    Владимир Радојковић, с.р. 

-4- 

На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број 10/2005), члана 139. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА 

Члан 1. 

Додељују се за помоћ у развоју општине Топола ЗАХВАЛНИЦЕ: 

1. Радосављевић Александру, начелнику одсека за ловство у Управи за шуме 

Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, из Београда, 

2. Др сц. Благојевић Ж. Мирославу из Крћевца, 

3. Недељковић Милану, наставнику физике из Тополе, 

4. Др Аврамовић Карић Јасмини из Липовца, 

5. Марковић Горици, високој медицинској сестри из Овсишта, 

6. Јокић Милану, пољопривреднику из Овсишта, 

7. Др Љиљана Милићевић Ђукановић из Доње Шаторње 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-471/2021-05-I                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                      Владимир Радојковић, с.р. 

-5- 

На основу члана 26. став 1. и 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 

88/2013 и 105/2014, 104/2016-др закон и 108/2016 и 95/2018 и 153/20), члана 11. Одлуке о 

прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Топола 

(„Службени гласник општине Топола“, бр.03/19) члана 40. став 1. тачка 25) Статута општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154 став 2. и 155. став 1. Пословника 

Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

o давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Топола  

Предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 

Члан 1. 

Овом Одлуком даје се на трајно коришћење, без накнаде, Предшколској установи „Софија 

Ристић“ Топола, са седиштем у Тополи Авенија краља Петра I бр. 10а 34310 Топола, ПИБ 
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101226278, МБ 07329628, у сврху обављања делатности предшколског васпитања и образовања, 

објекат – зграда наменски грађена за обављање делатности предшколског васпитања и 

образовања укупне бруто површине 890 m² која се налази на КП. бр. 1622 К.О. Топола (Варош) 

на адреси Принца Томислава Карађорђевића бр. 10 у Тополи, са припадајућим земљиштем 

површине 00ха34а87m². 

Члан 2. 

Предшколска установа „Софија Ристић“ Топола обавезна је да непокретност из чл. 1. ове 

одлуке користи искључиво за потребе обављања васпитно-образовне делатности у 

предшколском васпитању и образовању као и да истом управља у складу са Законом о јавној 

својини, подзаконским прописима и важећим актима општине Топола. 

Предшколска установа „Софија Ристић“ Топола дужна је да измирује све обавезе у вези 

одржавања предметне непокретности, осигурања непокретности, утрошка електричне енергије, 

воде, грејања, телефонских услуга и свих других комуналних услуга. 

Члан 3. 

Предшколска установа „Софија Ристић“ Топола нема право располагања у смислу Закона о 

јавној својини, отуђења, стављања хипотеке или другог терета на описаној непокретности, нити 

давања у закуп наведене непокретности.  

Примопредаја непокретности на коришћење из чл.1. ове одлуке врши се записнички.  

Записник из става 2. овог члана потписују Председник општине Топола и директор 

Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола. 

Члан 4. 

Корисник непокретности не може на истој изводити никакве радове, осим радова текућег 

одржавања, без сагласности општине, а адаптација и инвестиционо одржавање може се вршити 

само након добијања писмене сагласности Општинског већа општине Топола, по поступку и 

под условима прописаним Законом о јавној својини, подзаконским актима и актима СО Топола 

које уређују област јавне својине, уз достављање прописане грађевинско-техничке и друге 

документацијe.  

Члан 5. 

Коришћење непокретности противно одредбама чл. 2, 3. и 4. одлуке основ је за престанак 

важења ове одлуке и свих аката донетех на основу исте након чега је Предшколска установа 

„Софија Ристић“ Топола у обавези да предметни простор врати у првобитно стање, уколико 

одлуком Скупштине Општине није другачије одлучено. 

Члан 6. 

Укупна вредност непокретности која се овом одлуком преноси на коришћење биће исказана 

у Записнику из члана 3. ст. 2. и 3. ове одлуке, а непокретност ће се водити у пословним 

књигама Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола. 

Члан 7. 

Предшколска установа „Софија Ристић“ Топола по основу ове одлуке може уписати право 

коришћења на непокретности код надлежне службе РГЗ – Службе за катастар непокретности 

Топола.  

Општина Топола остаје искључиви носилац права јавне својине на непокретности из члана 

1. ове одлуке. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику СО Топола“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                               ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-472/2021-05-I                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                      Владимир Радојковић, с.р.  

-6- 

На основу члана 51а став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09-осправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 

98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18,31/9,37/19-др.закон,9/20 и52/21) и члана 40. став 1. 

тачка 16. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/19),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној 4.9.2021. године, донела је 
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ОДЛУКУ О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују положај, овлашћења, као и права и дужности главног 

урбанисте општине Топола (у даљем тексту: главни урбаниста) 

Права и дужности главног урбанисте 

Члан 2. 

Главни урбаниста: 

- Координира израду просторних и урбанистичких планова које доноси Скупштина 

општине Топола у складу са Законом, 

- Врши координацију рада између органа надлежног за послове урбанизма и јавних 

предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских 

докумената, 

- Учествује у припреми програма уређивања земљишта у делу који се односи на доношење 

планских докумената, 

- Разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава орган 

надлежан за послове урбанизма ради даљег поступања, 

- Заједно са органом надлежним за послове урбанизма одређује редослед и динамику 

доношења планских докумената 

- Сарађује са носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања 

података о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту 

и уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре и других података неопходних 

за израду планског документа, 

- Сарађује са помоћником председника општине задуженим за област урбанизма, усклађује 

и синхронизује активности које они предузимају (ако је постављен), 

- Сарађује са одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка 

израде планског документа, 

- Сарађује са локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим 

заинтересованим субјектима, 

- Сарађује и размењује искуства са главним урбанистима других, а посебно суседних 

јединица локалне самоуправе, 

- Стара се о достављању плана Централном регистру планских докумената у року и на 

начин утврђен законом и подзаконским актом донетим на основу закона, 

- Стара се о уредном вођењу и благовременом ажурирању локалног информационог 

система планских докумената и стања у простору, 

- Стара се о благовременом објављивању планских докумената, 

- Иницира обавезу расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за решење 

локација које су од значаја за општину и учествује у избору програмског, урбанистичког, 

композиционог или пејзажног решења на одређену локацију или идејно архитектонско 

решење за један или више објеката, као и партерно или пејзажно уређење делова или 

целине предметне локације, 

- Прати стање у простору, 

- Предузима и друге активности у циљу остваривања координације у поступцима израде и 

доношења планских докумената. 

Члан 3. 

Главни урбаниста има право да присуствује седницама Скупштине општине и учествује у 

расправи и предлогу планских докумената који су на дневном реду седнице. 

Овлашћења главног урбанисте 

Члан 4. 

У поступку израде и доношења планских докумената, главни урбаниста је овлашћен да: 

- код надлежних органа и јавних служби ургира достављање тражених података, односно 

услова неопходних за израду планског документа, 
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- иницира покретање одговарајућег поступка против привредног друштва или другог 

правног лица које у поступку израде планског докумета не објави сепарат и/или не 

достави у прописаном року тражене податке и услове за израду планског документа, 

- иницира покретање одговарајућег поступка против одговорног службеног лица у 

надлежном органу управе ако не достави у прописаном року тражене податке и услове 

за израду планског документа. 

Положај главног урбанисте 

Члан 5. 

Главни урбаниста је самосталан у свон раду и одговара за свој рад Скупштини општине 

Топола. 

Члан 6. 

Главни урбаниста је по функцији председник Комисије за планове. 

Извештаји 

Члан 7. 

Главни урбаниста подноси Скупштини општине Топола редовни годишњи извештај о свом 

раду и стању у простору. 

Главни урбаниста, по потреби, подноси посебне извештаје Скупштини општине Топола о 

евентуалним проблемима у поступцима израде и доношења планских докумената са 

предлозима за њихово превазилажење. 

Члан 8. 

На захтев главног урбанисте, у вези са делатностима које обавља из своје надлежности, органи 

и службе општине, јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине Топола 

дужни су да дају одговарајуће информације којима располажу или податке из евиденција 

којима располажу. 

Главни урбаниста дужан је да чува тајност података у складу са Законом. 

Именовање 

Члан 9. 

Главног урбанисту именује Скупштина општине Топола, на период од четири године, већином 

гласова од укупног броја одборника. 

По истеку мандата, главни урбаниста може бити поново именован на ту функцију. 

Предлог за именовање може поднети Општинско веће, најмање 21 одборник и скупштинско 

стално радно тело надлежно за избор и именовање. 

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 

Услови за именовање 

Члан 10. 

Главни урбаниста може бити лиценцирани архитекта, односно архитекта урбаниста са најмање 

10 година радног искуства у стручној области архитектура, односно ужој стручној области 

урбанизам. 

Престанак дужности 

Члан 11. 

Главном урбанисти престаје дужност: 

1. истеком мандата ако не буде поново изабран 

2. на лични захтев 

3. разрешењем 

4. у другим случајевима утврђеним законом и другим прописима којима се уређује 

престанак функције, односно радног односа. 

Разрешење 

Члан 12. 

Главни урбаниста може бити разрешен дужности ако неефикасно или несавесно обавља своју 

функцију. 

Главног урбанисту разрешава Скупштина општине Топола на начин и по поступку који је 

предвиђен за његово именовање. 

Радно-правни статус 

Члан 13. 

Главни урбаниста може бити на сталном раду у општини Топола. 
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Главни урбаниста који заснује радни однос има право на плату и друга права по основу рада, у 

складу са прописима о радним односима и платама у органима јединица локалне самоуправе. 

За обрачун плате главног урбанисте примењује се коефицијент утврђен прописима за секретара 

скупштине. 

Главни урбаниста који није засновао радни однос има право на накнаду за вршење функције у 

складу са актом надлежног општинског органа којим се уређују плате и друга примања 

изабраних, именованих и постављених лица. 

Обављање стручних послова 

Члан 14. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе главног урбанисте врши надлежна 

општинска управа (организациона јединица општинске управе надлежна за посове урбанизма). 

Надлежна општинска управа обезбеђује просторне, материјалне и техничке услове за рад 

главног урбанисте. 

Завршна одредба 

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО 

Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                        ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-473/2021-05-I                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                      Владимир Радојковић, с.р. 

-7- 

На основу члана 68. став 1. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/2004, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 

76/2018 и 95/2018-др.закон), чланова 64. 65. 66. и 67. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 

142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 40. 

став 1. тачка 28. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 

154. став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

3/2019), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. годину („Службени гласник 

СО Топола“ број 14/2020 и 9/2021) и Решењем Општинског већа општине Топола, број 352-

179/2021-05-III од 15.07.2021. године, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године доноси 

 

П Р О Г Р А М 

O ПРВOJ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ЗА 2021. годину 

 

I 

Програм коришћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2021. годину мења се у 

делу I, став 2, и исти ће гласити: 

За реализацију  овог програма планирана су средства буџета Општине Топола у укупном 

износу од 7.970.500,00 динара. 

 

Структуру планираних прихода чине: 

1. Накнада за заштиту и унапређење животне средине .......................... 6.015.000,00  дин.  

2. Остали буџетски приходи ......................................................................... 1.955.500,00 дин. 

СВЕГА РАЗДЕО I   ....................................................................................   7.970.500,00 дин. 

II 

Програм коришћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2021. годину мења се у 

делу II, тачка 2 и иста ће гласити: 

1. Пројекат „Санација таложника-реактора на постројењу за пречишћавање питке 

воде у Јарменовцима“ ..............................................................................  5.970.500,00 дин. 

СВЕГА РАЗДЕО II (1+2) ............................................................................ 7.970.500,00 дин. 

III 
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Остали делови Програма остају непромењени. 

IV 

 Програм о првој измени и допуни Програма коришћења средстава фонда за заштиту 

животне средине за 2021. годину  ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                ПРЕДСЕДНИК  

Број: 110-43/2021-05-I                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                             Владимир Радојковић, с.р. 

-8- 

На основу члана 38. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 54. Статута општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола  на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ   

  ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком регулише се радно правни статус председника Скупштине општине Топола 

Владимира Радојковића. 

Члан 2. 

За време обављања функције председника Скупштине општине Топола лице именовано на 

наведену функцију биће на сталном раду у Скупштини општине Топола, након доношења 

Решења Министарства финансија – Пореска управа Крагујевац о мировању радног односа 

именованог. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику СО Топола“. 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радно правном статусу 

председника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 10/2020).  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-474/2021-05-I                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                           Владимир Радојковић, с.р. 

-9- 

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), 

члана 40. став 1. тачка 11) Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 2/2019) и 

члана 154. став 2. и 155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола  на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ  

ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПОЛА“ ТОПОЛА  

 

Члан 1. 

Доношењем ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола број 020-317/2021-05-I од 

19.06.2021. године („Сл. гласник СО Топола“ број 9/2021) 

Члан 2. 

 У „Службеном гласнику РС“ објавити поништавање текста огласа о јавном конкурсу за 

избор директора Јавног конуланог стамбеног предузеће „Топола“ Топола.  
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Члан 3. 

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

Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                        ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-475/2021-05-I                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                            Владимир Радојковић, с.р. 

ПОНИШТЕЊЕ  ОГЛАСА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Булевар Краља Александра I бр.9 

Поништава се текст јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног стамбеног 

предузећа  „Топола“, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 66 од 30.06.2021. године, 

на основу Одлуке Скупштине општине Топола о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ број 020-

475/2021-05-I од 4.09.2021. године. 

-10- 

На основу члана 25. и 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 

88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 101-2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11)   

Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 2/2019 и члана 154. став 2. и 155. став 3. 

Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 4.9.2021. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ТОПОЛА“ ТОПОЛА 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Сања Чоловић, дипл.економиста из Тополе за в.д. директора Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола, почев од 13.09.2021. године па до 

окончања Конкурса за избор директора  наведеног предузећа, а најдуже на период од 

годину дана. 

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

Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-476/2021-05-I                  СКУПШТНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                 Владимир Радојковић, с.р.    

-11- 
 На основу члана 11. Закона о запосленима у аутономним  покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018), члана 1. став 1. тачка 

2., члана 2., 3., 5., 6., 9. и 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени 

гласник РС“, број 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон, 92/2011, 99/2011-др. Закон, 10/2013, 55/2013, 

99/2014, 21/2016, 113/2017-др. закон, 23/2018, 95/2018-др. закон и 86/2019-др. закон), члана 2. став 1. 

алинеја 9. и члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08-пречишћен текст и 

2/2012), члана 139. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и 

члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА 

И УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ЛИЦА КОЈА БИРА И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о платама, накнадама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља 

Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник  општине Топола („Сл. 
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гласник СО Топола“ бр. 17/2016, 7/2017, 2/2019, 13/2020 и 9/2021) у даљем тексту: Правилник врше се 

следеће измене: 

У члану 2. став 1. додаје се алинеја 6. која гласи: „главни урбаниста општине“. 

Члан 2. 

У члану 3. став 3. Брише се тачка и додају се речи: „сходно Одлуци СО-е о радно правном статусу 

Председника Скупштине општине Топола“. 

У члану 3. став 4. мења се и гласи: „Функционери из става 3. овог члана нису/јесу на сталном раду у 

органима, „сходно Одлуци СО-е о радно правном статусу Председника Скупштине општине Топола“. 

Члан 3. 

У члану 6. став 1. додаје се алинеја која гласи: „7,74 за председника Скуштине општине, сходно 

Одлуци СО-е о радно правном статусу Председника Скупштине општине Топола.“. 

Члан 4. 

У члану 7. став 1. после алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: „14,85 за главног урбанисту“, тако 

да алинеја 5. постаје алинеја 6., а алинеја 6. постаје алинеја 7. 

У истом члану у ставу 2. додаје се алинеја 5. која гласи: „9 за главног урбанисту“ 

У истом члану у ставу 3. у алинеји 1. уместо: „25%“ треба да стоји „30%“. У истом ставу додаје се 

алинеја 5. која гласи: „25% за главног урбанисту“ 

Члан  5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-44/2021-05-I                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                                                                                 Владимир Радојковић, с.р. 

-12- 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“ број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о образцу и садржини 

програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

(„Службени гласник РС“ број 24/2015, 111/2015, 101/2016 и 87/2019), члана 139. став 1. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника 

Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), у складу са 

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

14/2020 и 9/2021), а уз сагласност Mинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије, број 320-00-07330/2021-09 од 17.08.2021. године, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године, доноси 

 

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА ОПШТИНУ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Топола за 2021. годину број 020-198/2021-05-I од 27.04.2021. године 

(„Службени гласник СО Топола“ број  6/2021) врше се следеће измене: 

 У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 3. Мере 

руралног развоја: 

- Под редним бројем 1. назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, шифра мере 101, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих 

обавеза (у РСД), износ од 2.000.000,00 динара, мења се у износ од 2.800.000,00 динара. 

- Под редним бројем 3. назив мере: Управљање ризицима, шифра мере 104, у колони 

планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 1.600.000,00 

динара, мења се у износ од 5.400.000,00 динара. 

- Под редним бројем 4. назив мере: Инвестиције за унапређење и развој руралне 

инфраструктуре и услуга, шифра мере 301, у колони планирани буџет за текућу годину 

без пренетих обавеза (у РСД), износ од 700.000,00 динара, мења се у износ од 

1.230.000,00 динара. 

- Под редним бројем 4. назив мере: Унапређење економских активности на селу кроз 

подршку непољопривредним активностима, шифра мере 302, у колони планирани буџет 
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за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 2.000.000,00 динара, мења се у 

износ од 1.870.000,00 динара. 

- Укупно, износ од 7.460.000,00 мења се у износ од 12.460.000,00 динара. 

 У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава: 

- Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 

пренетих обавеза) од 13.560.000,00 динара мења се у износ од 18.560.000,00 динара. 

- Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја износ од 7.460.000,00 

динара мења се у износ од 12.460.000,00 динара. 

II Остале одредбе Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Топола за 2020. годину остају на снази. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-45/2021-05-I                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                                                                                 Владимир Радојковић, с.р. 

-13- 
На основу члана 40.став 1. тачка 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.09.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I   Даје се сагласност на Први анекс Годишњег плана рада Предшколске установе „Софија Ристић“ 

Топола за школску 2020/2021 годину број 418, који је донео Управни одбор Предшколске 

установе „Софија Ристић“ Топола на седници одржаној дана 7.07.2021. године 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-38/2021-05-I                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.09.2021. године                                                                               Владимир Радојковић, с.р.           

-14- 

На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима („Сл. 

гласник РС“ бр. 15/16), члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 67. став 1 . 

тачка 9. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019), члана 10.  став 

1. тачка  9. и члана 17. 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 5.8.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  Даје се сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП „Топола“ за 

други квартал 2021. године, који је усвојио Надзорни одбор својом Одлуком број 2176/1.1.1. на седници 

одржаној дана 29.7.2021. године. 

II  Саставни део Извештаја из тачке 1. овог решења су прилози, прописани Правилником о 

обрасцима тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 33/16). 

III  Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-415/2021-05-III                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 5.8.2021. године                                                  Игор Петровић, с.р. 

-15- 

На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима (,,Сл. 

гласник РС“ бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 40. став 1. 

тачка 11., а у вези са чланом 67. став 1. тачка 9. Статута општине Топола („Службени гласник 
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СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програм пословања ЈКСП „Топола“ за период 1.01.-30.06.2021. године (други квартал), који је 

усвојио Надзорни одбор својом Одлуком број 2176/1.1.1. на седници одржаној дана 29.7.2021. 

године, а Општинско веће општине Топола на исти дало сагласност својим Решењем број 020-

415/2021-05-III од  5.8.2021. године. 

II  Саставни део Извештаја из тачке 1. овог решења су прилози, прописани Правилником о 

обрасцима тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 33/16). 

III   Решење ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                         ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-477/2021-05-I                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                                                 Владимир Радојковић, с.р. 

-16- 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, број 88/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019 ), члана 40. став 1. тачка 12. Статута 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, бр.2/2019) и чланова 154 став 2. и 155. став 

3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 ), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању чланова Управног одбора  

Предшколске установе „Софија Ристић” Топола 

 

I 

Разрешавају се дужности чланa Управног одбора Предшколске установе „Софија Ристић” 

Топола испред општине Топола: 

 1. Наташа Станковић екон.техничар из Тополе, 

 2. Мирослав Даниловић, учитељ из Белосаваца 

У Управни одбор из тачке I именују се: 

1. Ивица Радовановић, маш.техничар из с.Тополе, 

2. Владан Весић, аутомеханичар из Жабара 

 

II 

Мандат именованих из тачке II овог решења траје до истека мандата члановима Управног 

одбора Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола именованим решењем Скупштине 

општине Топола број 020-220/2019-05-I од 09.09.2019. године. 

III 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

СО Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                          ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-478/2021-05-I                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                          Владимир Радојковић. с.р. 

-17- 

На основу члана 13. Одлуке о оснивању Установе културе - Културни центар Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 14/2008), члана 40. став 1. тачка 12. и члана 139. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019) и чланова 154. став 2. 98. и 155. 

став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора  

Установе културе - Културни центар Топола  

I     Именује се Управни  одбора Установе културе - Културни центар Топола (у даљем тексту: 

Центар) 

II    У Управни одбор из тачке I овог Решења именују се: 

ИСПРЕД СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Весковић Александар из Тополе, за председника 

2. Наташа Миливојевић из Тополе, за члана 

3. Горан Ђукановић из Доње Шаторње, за члана 

4. Тања Мићић  из Младеновца, за члана 

ИСПРЕД ЦЕНТРА 

Ема Стевановић из Тополе, за члана 

III   Мандат именованих из тачке II овог решења траје 4 (четири) године. 

IV   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 V   Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-447/2021-05-I                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                                                             Владимир Радојковић, с.р. 

-18- 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 13. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“број 15/2019), члана 11.став 4. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл. гласник РС“, бр.113/2017 и 50/2018), члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника 

Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Члан 1. 
У Одлуци о финансијској подршци породици са децом са територије општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 6/2021) у члану 9. после става 4. додаје се став 5. који 

гласи гласи: „накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити породица ( брачни и 

ванбрачни другови) уз услов да су претходно два пута били у Програму и поступку оплодње 

коју је финансирао надлежни Фонд за здравствено осигурање уз објективне разлоге као што су 

старосно доба брачних и ванбрачних другова, као и временски период, односно дужина лечења 

неплодности поступцима БМПО,што се доказује документацијом: извод из МКР, извод из 

МКВ, изјава о ванбрачној заједници оверена од стране надлежног органа, као и доказ о два 

безуспешна покушаја вантелесне опледње на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања-потврда РЗЗО“. 

Члан 2. 

У истом члану после става 6. (досадашњег став 5.) додаје се став 7. који гласи.: „уколико 

се поступак вантелесне оплодње обавља у иностранству уплата накнаде трошкова вантелесне 

оплодње вршиће се на текући рачун подносиоца захтева уз обавезу да у року од 90 (деведесет) 

дана након уплате средстава достави доказ о наменском трошењу истих, јер ће се у супротном 

примењивати одредбе Закона о повраћају одобрених средстава“. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО 

Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                        ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-482/2021-05-I                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.9.2021. године                 Владимир Радојковић, с.р. 
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-19- 

На основу чланова 15. став 1. тачка 10., и  139. став 2. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола”, број 2/2019), чланова 154. став 2. и 155. став 1. Пословника Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.9.2021. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

Члан 1. 

 I    УСВАЈА СЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 2021-2025, 

Одељења за локални економски развој Општинаке управе општине Топола број 110-

42/2021-06, на који је сагласност дала Комисија за родну равноправност. 

II   Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план за родну равноправност 2021-2025. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од данаобјављивања у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                             ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-481/2021-05-I                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Дана: 4.9.2021. године                                       Владимир Радојковић, с.р. 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 2021-2025 

 

1. УВОД 

Локални акциони план за родну равноправност у ЈЛС (у даљем тексту ЛАП за родну 

равноправност) основни је стратешки документ јединице локалне самоуправе који се доноси са 

циљем унапређивања родне равноправности. 

ЛАП за родну равноправност се доноси полазећи од Националне стратегије за родну 

равноправност, која као један од механизама за унапређење родне равноправности. препознаје 

локални акциони план за родну равноправност.  

Усвајањем и реализацијом ЛАП за родну равноправност ЈЛС потврђује решеност да обезбедити 

што је могуће већи обим поштовања родне равноправности у својој средини. Усвајањем ЛАП за 

родну равноправност ЈЛС такође исказује решеност да извршава све препоруке Владе РС, који 

се односе на унапређење родне равноправности, као и да спроведе посебне мере за повећање 

заступљености жена у локалној самоуправи и у процесима одлучивања. 

Усвајањем ЛАП за родну равноправност ЈЛС потврђује решеност да обезбеди поштовање 

начела Европске повеље о радној равноправности на локалном нивоу.  

Општина Топола је усвојила Европску повељу за родну равноправност на локалном нивоу у 

мају 2021. године и опредељена је да кроз овај оквир унапређује стандарде родне 

равноправности и положај жена, посебно жена из рањивих и вишеструко дискриминисаних 

група. 

 

2. СТРАТЕШКИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР 

Устав Републике Србије јамчи људска права утврђена потврђеним међународним уговорима, 

опште прихваћеним правилима међународног права и законима (члан 18. Устава РС. став 1). 

Устав гарантује равноправност жена и мушкараца и развој политика једнаких могућности (члан 

15. Устава РС) и забрањује дискриминацију по било ком основу, укључујући и ону по основу 

пола (члан 21. Устава РС став 3). 

Закон о равноправности полова (Службени гласник РС бр. 104/09) у члану 39. уређује питање 

родне равноправности на локалном нивоу и обезбеђује стабилност локалних механизама за 

равноправност полова како њихов опстанак не би најдиректније зависио од примене 

скупштинске већине у локалној заједници, што је до сада био чест случај. Прописана је обавеза 

органа општине да у оквиру својих надлежности обезбеђују, подстичу и унапређују 

равноправност полова, као и да разматрају мере и активности које су у функцији 

равноправности полова и остваривања једнаких могућности и у том циљу прописује 
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организовање сталног радног тела или одређивање запосленог за родну равноправност и 

обављање послова за остваривање једнаких могућности у складу са овим Законом. Ускоро се 

доноси нови Закон о равноправности полова. 

Влада  Републике Србије је донела Националну стратегију за побољшање положаја жена и 

унапређивање родне равноправности, као први корак ка побољшању положаја жена и увођење 

родне равноправности (“Службени гласник РС” бр. 15/09). Основни задатак Стратегије је да 

пружи могућности које ће обезбедити израду системских, институционалних и развојних 

решења за остваривање политике једнаких могућности у различитим аспектима живота жена и 

мушкараца. 

За спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне 

равноправности дефинисани су основни циљеви: 

 Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање равноправности полова, 

 Остваривање родне равноправности у образовању 

 Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности, 

 Побољшање здравља жена и унапређење родне равноправности у здравственој 

политици, 

 Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање свеобухватног 

система заштите за жене жртве насиља. 

 Уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоција родне 

равноправности. 

Резолуција 1325 Савета безбедности УН усвојена 2000. године, даје значај повећању учешћа 

жена у процесима доношења одлука, спречавању конфликата, пост конфликтним ситуацијама, 

мировним преговорима и мировним операцијама. Резолуција указује и на посебне потребе жена 

и деце у току ратних сукоба и потребу њихове заштите, те спречавање и кажњавање сексуалног 

и сваког другог насиља над женама. Резолуција је обавезујућа за све чланице УН, без потребе за 

додатном ратификацијом. Веома је битно нагласити да жене нису само жртве рата и насиља, 

већ и да имају врло активну улогу као учеснице у сукобљеним странама, као градитељке мира, 

политичарке, активисткиње. 

Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу, усвојена 2006. године у 

оквиру Савета европских општина и региона (ЦЕМР), европског удружења локалних власти је 

програмски основ за планирање у области родне равноправности на локалном нивоу. Уједно је 

то и оквир за интерсекторску, регионалну и међународну сарадњу у активностима које уједно 

унапређују родну равноправност и положај жена, посебно жена које припадају вишеструко 

дискриминисаним и рањивим групама.  

 

3.  АНАЛИЗА СТАЊА 

3.1.     Демографски подаци 

У општини Топола у 2019. години забележен је веома низак природни прираштај, од чак -12,1. 

Овако ниска стопа природног прираштаја је дупло нижа од просека Шумадијске области у којој 

се Топола налази. Индекс старења у Тополи је такође веома висок односно неповољан. Другим 

речима постоји велики број популације старије од 60 година у односу на број становника 0-19 

година старости. Овај број је око 1,4 пут већи од републичког просека. Просечна старост 

популације у Тополи је мало виша у односу на просек Србије. Заједно са великим уделом 

популације старије од 65 година у укупном броју становника, ови подаци говоре да 

потенцијално постоји велика потреба за социјалном заштитом старијих у општини Топола. 

Табела 1. Основни демографски подаци, 2019. 

 Топола Шумадијска област Србија 

 м ж Ук. м ж Ук. м ж Ук. 

Број становника 10.1

46 

9.99

8 
20.1

44 

137.6

82 

143.5

95 
281.2

77 

3.383.7

32 

3.561.5

03 
6.945.2

35 

Просечан број 

чланова 

домаћинства 

(Попис) / / 3,22 / / 3,01 / / 2,88 
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Стопа природног 

прираштаја / / -12,1 / / -6,2 / / -5,3 

Очекивано трајање 

живота 

живорођених 

74,4

5 

78,0

9 
76,2

1 73,8 78,53 76,14 73,09 78,35 75,71 

Просечна старост (у 

годинама) 44,9 47,7 46,3 42,7 45,2 44 41,9 44,7 43,3 

Индекс старења 

(60+ год. / 0-19 год.) / / 
202,

78 / / 
157,8

5 / / 144,05 

% деце старости 0-

14 

51,7

8 

48,2

2 
11,2

9 51,34 48,66 13,72 51,52 48,48 14,29 

% становништва 

радног узраста 

52,0

3 

47,9

7 
63,9

6 49,98 50,02 64,84 49,97 50,03 65,02 

% 65+ у укупном 

становништву 

45,4

4 

54,5

6 
24,7

5 44,31 55,69 21,45 42,86 57,14 20,69 

% 80+  43,4

5 

56,5

5 6,22 39,89 60,11 4,78 38,25 61,75 4,63 

% ОСИ (Попис) 42,1

3 

57,8

7 9,47 43,09 56,91 8,07 41,78 58,20 7,96 

% Роми (Попис) / / 0,47 / / 0,71 / / 2,05 

Извор: Девинфо (РЗС) 

Структура становништва је прилично различита у односу на просек Србије, као и просек 

области и упућује на постојање демографсксе пирамиде са уском основом. Више је старије 

популације у структури, мање је млађих и нешто је мање становника радног узраста. Ово све 

оправдава онако висок број индекса старења. Индекс зависности је такође висок, како за укупну 

популацију тако и индекс зависности старих, у поређењу са нивоом Републике Србије. 

(Графикон 1.).  

 

Графикон 1. Индекси зависности становништва, 2019     

 
Извор: Прерачунато на основу Девинфо података (РЗС) 

Структура становништва по полу и годинама старости у Тополи је сличан структури у Србији, 

међутим приметна је разлика међу становништвом старијим од 65 година. Наиме, расподела 

становника по полу је равномернија у Тополи него у Србији, али се супротно може закључити 

за становнике радног узраста. 
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Графикон 2. Удео становништва по старосним групама и полу (%), 2019. 

 
Извор: Девинфо (РЗС) 

 

3.2. Родна равноправност у систему социјалне заштите  

Према подацима 2018. године расходи за услуге социјалне заштите и материјална давања у 

надлежности општине Топола су износили скоро 8,2 милиона динара. Овај износ није висок у 

апсолутном износу, те је и удео ових расхода у општинском буџету износио је 1,6%.  

У 2018. години општина Топола је обезбедила пружање услуге Лични пратилац. Услугу је 

користило 13 деце, од чега 3 девојчице. Чак 11 корисника је долазило из осталих насеља, док 

њих 2 из градских. Годишњи расходи у 2018. години су били нешто преко 2,5 милиона динара. 

Комплетно издвајање обезбеђено је из извора наменских трансфера за социјалну заштиту. 

Пружалац услуге је био из приватног сектора, поседовао је ограничену лиценцу. Услуга је 

пружана током 10 месеци у 2018. години.  

У 2018. години се поред Личног пратиоца пружала услуга Помоћ у кући за децу и младе, за 

укупно 10 корисника, од чега су њих 7 биле женског пола ( Од 10 корисника њих 6 је било из 

осталих насеља у општини Топола. Укупни годишњи расходи су износили нешто више од 1,7 

милиона динара. Такође као код услуге Лични пратилац, комплетна средства су издвојена из 

наменских трансфера. Услуга је пружана током 8 месеци у 2018. години. Услугу је пружао 

пружалац из приватног сектора (непрофитног, НВО).  

Поред ове две услуге, ЈЛС Топола је обезбедила и услугу Помоћ у кући за старије и одрасле. 

Ову услугу је користило 70 корисника, и од тог броја 47 жена (67%). Из руралних односно 

осталих насеља је 25 корисника. Услуга је пружана током свих 12 месеци у 2018. години, а 

услугу је пружао НВО (непрофитни приватни сектор) који је имао ограничену лиценцу. Укупни 

расходи у 2018. години су износили скоро 1,7 милиона динара. Није било издвајања из 

наменских трансфера за ову услугу, али је постојала партиципација корисника за ову услугу, и 

из овог извора укупно је обезбеђено 305.000 РСД.   

Општина Топола стандардно годинама уназад посвећује пажњу развоју услуга социјалне 

заштите које су у надлежности општине. Рањиве групе које увек у фокусу су деца са тешкоћама 

у развоју и старија лица. Ипак, нема успостављених услуга које би могле да унапреде положај 

вишеструко рањивих жена.  

Укупни расходи за материјалну подршку у надлежности ЈЛС у општини Топола у 2018. години 

износили су приближно 6,8 милиона РСД. Комплетна материјална подршка је подразумевала 

само новчана давања, док није било помоћи у натури у 2018. години.  

Капацитети за администрирање социјалне заштите и породичне заштите од стране Центра за 

социјални рад (ЦСР) су у знатно лошијем положају у односу на просек Србије (4.245), и 

поготову Шумадијског округа (4.198), с обзиром да је број становника на једног стручног 

радника много виши у општини Топола  (6.715). С друге стране, удео корисника социјалне 

заштите у укупној популацији индицира да је оптерећеност ЦСР у Тополи мања у односу на 

просек Србије и Шумадијског округа. Наиме, удео у Тополи је 7,6%, док су удели у 

Шумадијском округу и у Србији 9,4% и 10,3%, респективно. 
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3.3. Родна равноправност у систему здравствене заштите 
Важан део друштвене бриге за здравље на нивоу ЈЛС остаје доношење и спровођење програма 

за очување и заштиту здравља од загађења животне средине, као и систематско испитивање 

исправности и квалитета  животних намирница, воде за пиће и сличних фактора ризика који 

могу штетно да утичу на здравље. Уз обезбеђење додатних средстава, ЈЛС могу да додатно 

улажу у здравствене установе у јавној својини на својој територији.  

Капацитети здравствене заштите исказани преко броја лекара у примарној здравственој 

заштити на 1.000 становника у општини Топола су на различитим нивоима у односу на просек 

Србије. Наиме, број лекара за децу и омладину у општини Топола је 0 (на 1.000 деце и младих), 

док је број лекара за децу 3,7 (у Србији 1,5) на 1.000 деце. С друге стране капацитети за 

здравствену заштиту жена су развијенији, с обзиром да постоји 0,22 лекара на 1.000 жена, док 

је у Србији 0,17.  

 Проценат имунизације деце против дифтерије, тетануса и великог кашља у првој години 

живота је на високом нивоу, с обзиром да је скоро 98% деце вакцинисано. Проценат 

имунизације деце против малих богиња је такође виши од републичког нивоа и износи скоро 

91%.   

Имунизација, 2019. 

  Топола (%) Република Србија (%) 

Проценат деце која су вакцинисана против 

дифтерије, тетануса и великог кашља у првој години 

живота  

97,9 95,1 

Проценат деце која су вакцинисана против малих 

богиња у првих 18 месеци живота 
90,8 88,0 

Извор: ДевИнфо 

Стопа неонаталне смртности и смртности одојчади су биле чак 30,9 и 10,6 у општини Топола у 

2019 години. Ови проценти изузетно високи, с обзиром да су на нивоу Србије износили 4,8 и 

8,1, респективно.  

 

3.4. Родна равноправност на тржишту рада и предузетништво 

Подаци са тржишта рада у општини Топола су на нивоу републичког просека, барем када је реч 

о евиденцији Националне службе за запошљавање. Број регистрованих запослених (у односу на 

укупну популацију) и регистрованих незапослених на евиденцији НСЗ на 1.000 становника је 

око просека у Србији. 

Табела: Тржиште рада, 2019. 

 Регистровани 

запослени* у 

односу на 

број 

становника 

(%) 

Регистровани 

незапослени 

на 1.000 

становника 

Стопа 

запослености, 

(%)** 

Стопа 

незапослености 

(%)** 

Просечна 

зарада без 

пореза и 

доприноса 

(РСД) 

Топола 28 73 36,9 25,0 43.414 

Србија 31 70 58,8 10,9 54.919 

* према општини пребивалишта 

** у 2018. години 

Извор: Девинфо база података, 2020.; Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 

2019. 

Стопа незапослености је знатно виша а стопа запослености је нижа, и ова два податка се односе 

на 2018. годину. Просечна зарада без пореза и доприноса је прилично нижа у односу на 

републички ниво, иако је забележено повећање у 2019. години од око 7%. 

Број регистрованих незапослених жена је током година опадао, и у 2020. години је мањи него 

2018. али знатно виши од броја незапослених мушкараца, и износи 820 (мушкараца је 556). У 

2020. години, највише регистрованих незапослених жена је узраста 30-54 године, њих 57%% 

док је сваки други регистровани незапослени мушкарац овог узраста. Ови нивои су слични 

нивоима у Републици.  
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Посебно важна грана развоја је туризам, јер је Топола историјски центар целог Шумадијског 

округа и има велику понуду историјских споменика и локалитета. Развој сеоског туризма је 

један од приоритета општине и управо су та улагања значајна за економски развој Тополе. 

 

3.5. Родна равноправност у систему формалног образовања и васпитања 

Образовна структура у Тополи је лошија од просека Србије – скоро 53% становништва 15+ 

има завршену само основну школу или је без образовања док је на нивоу Србије таквих 35%. 

Следећи графикон показује основне контигенте становништва по нивоу стеченог образовања. 

Графикон. Образовна структура 15+ (%), 2011  

 
Извор: Девинфо (РЗС), примарни извор Попис (2011) 

Учешће неписмених у укупном становништву старијем од 10 година је ниже у Тополи у 

поређењу са Србијом. Шумадијска област бележи сличне овако повољне податке о писмености 

становништва, с обзиром да је учешће неписмених (10+ година старости) такође ниже у односу 

на републички просек. Ипак, без обзира на нижу вредност овог индикатора, он је ипак 

значајније неповољнији међу женском популацијом.  

 

Графикон. Учешће неписмених у укупном становништву 10+, по полу (%) 

 
Извор: Девинфо (РЗС) 

 

Компјутерска писменост у Тополи је на нижем нивоу у односу на просек Србије – само око 

22% је било компјутерски писмених (21% жена и 23% мушкараца) у 2011. години у поређењу 

са већ ниских 35% на нивоу Републике. Удео жена које су компјутерски писмене је мање од 

удела мушкараца, а веће када је реч о компјутерској неписмености. Чак 66% становника 

старијих од 15 година је било компјутерски неписмено у општини Топола, у 2011. години.  

 

Предшколско образовање  

Обухват деце ПОВ у Тополи је на знатно нижем нивоу него што је то у Републици Србији, 

па и у Шумадијској области.  Ово се поготову може запазити код података о обухвату деце 

ПОВ узраста од 3 године па до поласка у ППП. Међутим, запажа се да је обухват деце ППП 

образовањем далеко изнад 100%. Ово може да индицира да су деца у систему ППП образовања 
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пре старосне границе за упис у ППП, те је стога и обухват деце од 3 године од поласка у ППП 

прилично низак, а обухват ППП прилично висок. 

Графикон. Обухват деце ПОВ (%), 2019 

 
Извор: Девинфо база  

У Тополи постоји 5 матичних основних школа са 19 подручних одељења која су у руралним 

деловима.  

Нето стопа обухвата основним образовањем у Тополи 2019. године износи 98,3% - док је 

стопа завршавања основне школе нижа од просека Србије и износи 91%. Ове податке ипак 

треба узети са малом резервом, јер могући су и методолошки проблеми у статистици 

образовања и посебно проблем њихове интерпретације на локалном нивоу.  

Стопа одустајања од школовања у 2019. години  у основном и средњем образовању је 1,5% и 

0,4% респективно. Ови подаци се значајно разликују од просека Републике– на нивоу Србије 

је 0,6% за основно образовање и 1,1% за средње. 

Ученици који прелазе из основне школе у средњу, у највећем броју случајева уписују 

четворогодишње стручне школе, али скоро једнак број уписује и гимназију. Девојчице у знатно 

већем броју од дечака уписују гимназију, док је обрнут случај са четворогодишњом школом. На 

нивоу Републике Србије, такође нешто више девојчица уписује гимназије, док четворогодишње 

стручне школе једнако уписују и дечаци и девојчице.   

 

3.6.  РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ 

Општина Топола је учествовала у пројекту Подршка ЈЛС у Србији у борби против насиља у 

породици са циљем да се унапреди заштита жртава насиља у периоду 2016-2017. Поред 

различитих активности, урађено је истраживање о ставовима јавности и запослених у 

институцијама о насиљу у породици. Главни налази овог истраживања о ставовима грађана и 

грађанки Топле су указала на следеће:  

1. Иако становништво углавном препознаје насилне облике понашања унутар породице, 

симптоматичан је податак да ниједан од наведених облика понашања није у 100% случајева 

препознат; још увек код локалног становништва постоји висок степен толеранције на насиље, 

као и тенденција тражења одговорности жртве. Закључак је да би требало наставити активности 

сензибилисања јавности, информисања о насилним облицима понашања, као и адекватном 

перципирању жртве.  

2. Већина испитаника препознаје полицију и центре за социјални рад као најкомпетентније за 

реаговање у ситуацијама насиља, па је потребно радити како на информисању становништва о 

улогама и надлежностима других институција тако и на јачању капацитета полиције и центара 

за социјални рад.  

3. Охрабрујући је податак да локално становништво увиђа значај међусекторске сарадње и 

државне институције перципира као најпозваније да интервенишу у случајевима насиља у 

породици. Зато је потребно локалном становништву учинити доступним информације о 

активностима које могу да очекују од различитих институција, као и омогућити 
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транспарентност у праћењу решавања случајева насиља у породици кроз систем међусекторске 

сарадње на локалном нивоу. 

Упркос налаза и осталих спроведених активности, даље унапређење у превенцији и борби 

против насиља у породици није остварено у периоду до сада. Неопходно је применити успешна 

локална искустава и подржати међусекторску сарадњу између институција и невладиног 

сектора у развијању програма које би значајније утицало на правовремену заштиту у борби 

против насиља на свим нивоима.  

 

3.7. УЧЕШЋЕ ЖЕНА У ПОЛИТИЧКОМ И ЈАВНОМ ЖИВОТУ  

Скупштина општине Укупно Мушкарци % Жене % 

Одборници/е 41 24 58.53 17 41.46 

Шефови одборничких група 3 2 66.67 1 33.33 

Радна тела Скупштине 77 50 64.93 27 35.07 

 

Општинска управа Укупно Мушкарци % Жене % 

Начелници одељења 5 1 20 4 80 

Запослени 78 29 37.17 49 62.83 

 

Законодавно тело општине Топола, Скупштина општине Топола броји 41 одборника. Састав 

Скупштине чини 24 мушкараца и 17 жена, односно 41,46% су жене које учествују у 

политичком животу на локалном нивоу. Управљање општинском управом конципирано је тако 

да су жене доминантне, како на руководећим местима, тако и у укупном броју запослених. 

Наиме, процентуално посматрано, од 5 руководећих места у општинској управи, жене се налазе 

на 4 места што је 80%. С друге стране, и у укупној запослености по било ком основу мушкарци 

заузимају 37,17%, а жене 62,83%. Општина Топола испуњава законски минимум о учешћу жена 

како у укупној структури запослености, тако и у политичком управљању на локалном нивоу.  

 

4.  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

Европска повеља за родну равноправност на локалном нивоу је оквир за унапређење родне 

равноправности и општина Топола је приступила овом институту крајем у мају 2021. 

Комисија за родну равноправност је успостављена 2020. године по успостављању свих 

локалних тела и органа после јунских избора у 2020.  

Женска одборничка мрежа је тело које ће промовисати стандарде и принципе родне 

равноправности и заступати права жена посебно жена из рањивих група, залажући се за 

унапређење њиховог положаја.  

 

5.  ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ  

Општи циљ 1. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера 

једнаких могућности 

Посебни циљ 1.1.  Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу 

(2021) 

Мера 1.1.1. Јачање женске одборничке мреже и њеног утицаја на питања значајна  за родну 

равноправност и равноправну заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, 

извршним органима и на руководећим местима 

Активност 1.1.1.1. Припрема и усвајање интерних процедура обавезних консултација женске 

одборничке мреже за формирањем и консултација о питањима значајним за родну 

равноправност 

Активност 1.1.1.2. Спровођење едукација за унапређење родне равноправности и увођење 

стандарда једнаких могућности мушкараца и жена у јавном и политичком животу  

Посебан циљ 1.2. Побољшан економски положај жена на тржишту рада (2021-2023) 

Мера 1.2.1. Планирање  мера подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из 

угрожених група 
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Активност 1.2.1.1. Реализовати програме и мере подршке запошљавања жена и посебно жена из 

угрожених група 

Активност 1.2.1.2. Обезбедити одговарајућу подршку развоју стручних компетенција жена из 

угрожених група кроз обуке  

Мера 1.2.2. Подршка и подстицај за жене у пољопривредном и туристичком предузетништву 

Активност 1.2.2.1. Обезбеђивање едукација за жене предузетнице које желе да конкуришу на 

општинске конкурсе за области пољопривреде и туризма 

 

Општи циљ 2. Родна перспектива је саставни део локалних јавних политика 

Посебан циљ 2.1. Промоција начела  Европске повеље о родној равноправности на локалном 

нивоу  и  успостављени функционални механизми за родну равноправност на нивоу (2021) 

Мера 2.1.1. Подршка раду тела за родну равноправност и разумевању Европске повеље за 

родну равноправност на локалном нивоу 

Активност 2.1.1.1. Промоција Европске повеље за родну равноправност на локалном нивоу, као 

оквира за унапређење родне равноправности и положаја жена 

Активност 2.1.1.2. Успостављање тела за родно одговорно буџетирање 

Активност 2.1.1.3. Организовање едукација за унапређење рада женске одборничке мреже 

 

Посебан циљ 2.2. Родна перспектива укључена у доношење, спровођење и праћење јавних 

политика (2021-2022) 

Мера 2.2.1. Осигурати примену  родне анализе  буџета,  стратешких докумената, политика, 

програма и мера у ЈЛС 

Активност 2.2.1.1. Примена методологије, одговарајућих алата и процедура  и програма обуке  

за увођење родне перспективе у политике, програме и доношење буџета ЈЛС 

Активност 2.2.1.2. Организовање едукација за запослене у општини у примени алата и 

процедура које осигуравају укључивање родне перспективе у јавне политике 
 

Посебан циљ 2.3. Уведени родно осетљив језик и родно осетљива статистика и евиденција у 

документа ЈЛС (2021-2022) 

Мера 2.3.1. Увођење механизама за прикупљање, праћење и анализу родно осетљивих података 

на локалном нивоу и  увођење родно осетљивог језика 

Активност 2.3.1.1. Успостављање методологије  прикупљања, праћења и анализе родно 

осетљивих података и примене родно осетљивог језика  

Активност 2.3.1.2. Оснаживање кључних локалних актера за примену родно осетљивог језика и 

родно осетљиво прикупљање података 

 

Општи циљ 3.  Унапређен положај жена из посебно рањивих група кроз већу доступност 

услуга здравствене и социјалне заштите и заштите од свих видова насиља 

Посебан циљ 3.1.  Развијање и доступност програма и услуга социјалне заштите из 

надлежности  ЈЛС (2021-2023) 

Мера 3.1.1. Развијање услуга социјалне заштите и обезбеђивање  доступности услуга социјалне 

заштите женама из посебно осетљивих група  

Активност 3.1.1.1. Извршити анализу потреба за развојем нових услуга социјалне заштите  

посебно оних намењених женама из посебно осетљивих група, са фокусом на жене старије од 

65 година на руралном подручју 

Активност 3.1.1.2. Успостављање недостајућих услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС 

Посебан циљ 3.2. Равноправан приступ жена и мушкараца здравственим услугама, посебно 

жена из осетљивих група, жена старијих од 65 година са сеоског подручја (2021-2024) 

Мера 3.2.1. Организација лекарских превентивних и специјалистичких прегледа жена без 

обзира на здравствено осигурање 

Активност 3.2.1.1. Превенција и здравствена заштита жена са руралног подручја кроз мобилне 

патронажне службе (успостављање интегрисане социјално здравствене  услуге) 

Активност 3.2.1.2. Кампања о важности превентивних прегледа и репродуктивног здравља 

Посебан циљ 3.3. Повећана безбедност жена од родно заснованог насиља у породици и у 

партнерским односима (2021-2024) 
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Мера 3.3.1. Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање насиља над женама и 

развој програма  подршке жртвама кроз мулти секторски приступ   

Активност 3.3.1.1. Организовање обука  и подизање нивоа знања запослених о заштити  жртава 

насиља у институцијама надлежним за сузбијање насиља 

Активност 3.3.1.2. Кампања подизања свести о неопходности сузбијања свих видова насиља 

 

6.  СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЈЛС је одговорна за остваривање, примену и заштиту људских права на основу принципа 

равноправности и недискриминације, као и за вођење политике једнаких могућности.        

Имајући у виду да овај ЛАП  обухвата више области јавног живота, реализација циљева и мера, 

захтева међу-секторски и координисани приступ свих одговорних институција. Њихово 

деловање и активности координисаће  Комисија за родну равноправност ЈЛС. 

С обзиром на то да се политика једнаких могућности и родне равноправности може успешно 

водити само уз партнерство свих сектора друштва − органа јавне власти, пословног сектора и 

цивилног сектора, неопходно је да се у процес примене ЛАП укључе сви релевантни актери, 

нарочито цивилни сектор.  

 

Координација, праћење и извештавање 

Савет  за родну равноправност ЈЛС  је одговоран  за праћење  примене овог ЛАП. 

Кључни партнери у примени Локалног акционог плана за родну равноправност поред  Савета 

за родну равноправност ЈЛС, органа и служби ЈЛС и  надлежна филијала Националне службе за  

запошљавања су женска и друга удружења у оквиру цивилног сектора, Центар за социјални 

рад, Група за заштиту од насиља у породици, образовне институције, укључујући установе 

предшколског образовања и васпитања, полиција и тужилаштва и Стална конференција градова 

и општина.  

Савет за родну равноправност ЈЛС  ће успоставити механизам континуираног прикупљања 

појединачних извештаја свих одговорних органа институција и организација за примену ЛАП 

за родну равноправност. 

Одговорни органи ЈЛС, институције  и организације достављаће Савету за родну равноправност 

годишње извештаје о спроведеним активностима, по потреби и по захтеву и додатне извештаје 

и податке. Очекује се и да Женска одборничка мрежа буде укључена у праћење реализације 

ЛАП за родну равноправност. 

Савет за родну равноправност ЈЛС ће припремати годишње извештаје са оценом успешности 

примене  ЛАП  и достављати  Скупштини општине  до 31. марта текуће године за претходну 

календарску годину.  

Ради мерења ефеката примене ЛАП урадиће се  евалуације  након две године примене ЛАП  а  

на крају  периода за који је ЛАП сачињен биће спроведена  прва независна, спољна евалуација 

реализације Акционог плана, чији резултати ће представљати основ за израду и усвајање 

Акционог плана за наредни период. 

Табеларни приказ Локалног акционог плана за родну равноправност општине Топола 

Општи циљ 1  Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и 

мера једнаких могућности 

Плански 

документ из ког 

је циљ преузет 

Национална стратегија за родну равноправност 

Показатељ ефекта Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Напредак у области  

родне 

равноправности у 

јавном  и 

политичком 

животу и положаја 

жена на тржишту 

рада 

 Жене и мушкарци 

равноправно одлучују у 

јавном и политичком животу 

и  унапређен положај жена на 

тржишту рада  

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 
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Посебан циљ 1.1. Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу  

Показатељ исхода 
Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде 

Процентуално 

учешће жена у 

саставу извршне 

власти у ЈЛС 

  

  

Од 5 руководећих места у 

општинској управи, жене се 

налазе на 4  

У укупној запослености по 

било ком основу мушкарци 

заузимају 37,17%, а жене 

62,83%, односно 29 

запослених мушкараца и 49 

запослених жена 

У саставу органа извршне  

власти у ЈЛС најмање је 30% 

жена а жене и мушкарци 

равноправно учествују у 

одлучивању у јавном и 

политичком животу 

Родно 

структуирана 

званична 

листа  састава 

органа 

извршне 

власти 

Мера 1.1.1. 
Јачање женске одборничке мреже и њеног утицаја на питања значајна  за 

родну равноправност и равноправну заступљеност жена и мушкараца у 

представничким телима, извршним органима и на руководећим местима 
Показатељ 

резултата 
Почетна вредност  Циљна вредност  

Извор потврде  

Дефинисане 

интерне процедуре 

обавезних 

консултација 

женске одборничке 

мреже о питањима 

значајним за родну 

равноправност и 

равноправну 

заступљеност жена 

и мушкараца у 

представничким  

телима, извршним 

органима и на 

руководећим 

местима 

Нису дефинисане интерне 

процедуре 
Женска одборничка мрежа 

има  утицаја  у доношењу 

свих одлука   значајних за 

родну равноправност, 

обезбеђено равноправно 

учешће у представничким  

телима, извршним органима и 

на руководећим местима  

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Активност 1.1.1.1. 
Припрема и усвајање интерних процедура обавезних консултација женске 

одборничке мреже за формирањем и консултација о питањима значајним 

за родну равноправност 
Показатељ 

резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 
Период 

спровођења 

Дефинисане и 

усвојене интерне 

процедуре  

Савет за родну 

равноправност 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 
2021 

Активност 1.1.1.2. Спровођење едукација за унапређење родне равноправности и увођење стандарда 

једнаких могућности мушкараца и жена у јавном и политичком животу  

Показатељ 

резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 
Период 

спровођења 

Број организованих 

едукација   

учесника  и број и 

структура 

полазника 

Савет за родну 

равноправност 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 
2021 

Посебан циљ 1.2. Побољшан економски положај жена на тржишту рада   

Показатељ исхода 
Почетна вредност Циљна вредност  Извор потврде  

 Удео жена у Број регистрованих Напредак у нивоу родне 
Релевантни 
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укупном броју 

незапослених и  

повећан број 

програма 

намењених  

запошљавању и 

економском 

оснаживању жена  

незапослених жена је током 

година опадао, и у 2020. 

години је мањи него 2018. 

али знатно виши од броја 

незапослених мушкараца, и 

износи 820 (мушкараца је 

556). У 2020. години, 

највише регистрованих 

незапослених жена је узраста 

30-54 године, њих 57%%  

равноправности у домену 

новца, рада и времена.  

 

статистички 

подаци и 

Извештај о 

евалуацији  

ЛАП 

Мера 1.2.1. Планирање  мера подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из 

угрожених група 

Показатељ 

резултата 
Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Број  програма 

намењених  

запошљавању и 

економском 

оснаживању жена, 

посебно жена из 

угрожених група  

Нема података о мерама 

подршке за жене из посебно 

угрожених група 

Економско оснаживање жена и 

посебно жена из угрожених 

група, приоритет у програмима 

запошљавања подржаних од 

стране локалне самоуправе 

Извештај 

националне 

службе за 

запошљавање 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Активност 1.2.1.1. Реализовати програме и мере подршке запошљавања жена и посебно жена из 

угрожених група 

Показатељ 

резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број креираних и 

реализованих  

програма за 

економско 

оснаживање жена и 

женског 

предузетништва и 

број жена из 

угрожених група 

укључених у 

програм подршке  

ЈЛС 

Савет за равноправност 

полова 

Национална служба 

запошљавања Организације 

цивилног друштва 

Буџет ЈЛС,  

Донаторска средства 

 

2021-2023 

Активност 1.2.1.1. Обезбедити одговарајућу подршку развоју стручних компетенција жена из 

угрожених група кроз обуке  

Показатељ 

резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број реализованих 

обука развоја 

стручних 

компетенција жена 

из угрожених група 

ЈЛС 

Савет за равноправност 

полова 

Национална служба 

запошљавања Организације 

цивилног друштва 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

 

2021-2023 

Мера 1.2.2. Подршка и подстицај за жене у пољопривредном и туристичком предузетништву 

Показатељ 

резултата 
Почетна вредност  Циљна вредност  Извор 

потврде  

Број програма 

подстицаја женског 

предузетништва и 

број жена  

корисница тих 

програма 

Развој сеоског туризма је 

један од приоритета општине 

и управо су та улагања 

значајна за економски развој 

Тополе 

Женско предузетништво 

приоритет у политици 

подстицаја предузетништва у 

области туризма 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 
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Активност 1.2.2.1. Обезбеђивање едукација за жене предузетнице које желе да конкуришу на 

општинске конкурсе за области пољопривреде и туризма 

Показатељ 

резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број жена учесница 

програма едукације 

за жене 

предузетнице у 

области 

пољопривреде и 

туризма 

ЈЛС 

Савет за равноправност 

полова 

Локални савет за 

запошљавање 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

 

2021-2023 

Општи циљ 2  
Родна перспектива је саставни део локалних јавних политика 

 

Показатељ ефекта 
Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде 

 

Успостављен 

систем и процедуре 

за увођење родне 

перспективе у 

локалне политике и 

активности локалне 

самоуправе  

 

 

Усвојена Европска повеља 

о родној равноправности 

на локалном нивоу 

Успостављена је Комисија 

за родну равноправност. 

Планирано је 

успостављање женске 

одборничке мреже 

Тело за родно одговорно 

буџетирање није 

успостављено 

Родна равноправност је део 

јавних политика, програма и 

буџета 

Извештаји о 

родној 

анализи 

политика, 

програма и 

мера и 

евалуацији 

ЛАП 

Посебни циљ 2.1. 
 Промоција начела Европске повеље о родној равноправности на локалном 

нивоу и успостављени функционални механизми за родну равноправност на 

нивоу локалне самоуправе  

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Функционалност и 

ефикасност 

механизама за 

родну 

равноправност у 

ЈЛС 

Општина Топола је 

приступила Европској 

повељи за родну 

равноправност на 

локалном нивоу 2021 а 

успоставила локалне 

механизме за родну 

равноправност 2020  и 

њихове активности се 

очекују 

Институционални механизми за 

родну равноправност ефикасно 

делују на свим нивоима на 

основу јасно дефинисаних 

надлежности уз обезбеђену 

буџетску, материјалну и 

кадровску подршку.  

Извештаји о 

евалуацији 

ЛАП  

Мера 2.1.1. Подршка раду механизама за родну равноправност и разумевању Европске 

повеље за родну равноправност на локалном нивоу 

Показатељ 

резултата 

Почетна вредност  
Циљна вредност  Извор потврде  

Функционисање 

механизама за 

родну 

равноправност на 

локалном нивоу 

Механизми за родну 

равноправност на 

локалном нивоу 

успостављени 2020 и тек се 

очекује њихово пуно 

функционисање 

Институционални механизми за 

родну равноправност ефикасно 

делују на свим нивоима на 

основу јасно дефинисаних 

надлежности уз обезбеђену 

буџетску, материјалну и 

кадровску подршку. 

Извештаји о 

евалуацији 

ЛАП 

Активност 2.1.1.1. 
Промоција Европске повеље за родну равноправност на локалном нивоу, 

као оквира за унапређење родне равноправности и положаја жена  
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Показатељ 

резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број промотивних 

активност 

ЈЛС  

Комисија за родну 

равноправност 

Женска одборничка група 

Организације цивилног 

друштва 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2022 

Активност 2.1.1.2. Успостављање  Тела за родно одговорно буџетирање 

Показатељ 

резултата 

Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Донете 

одговарајуће 

одлуке Скупштине 

општине о 

успостављању 

Тела за родно 

одговорно 

буџетирање  

ЈЛС  

Комисија за родну 

равноправност 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

 

2021-2022 

Активност 2.1.1.3. Организовање едукација за унапређење рада женске одборничке мрееже 

Показатељ 

резултата 

Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број програма 

обуке и полазница 

ЈЛС ЈЛС  

Комисија за родну 

равноправност 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

 Донаторска средства 

 

2021-2022 

Посебан циљ 2.2. 
Родна перспектива укључена у доношење, спровођење и праћење 

јавних политика  

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Родна анализа 

политика, 

програма и мера 

Родна анализа политика 

програма и мера ЈЛС 

спорадично вршена 

Предлози политика, програма 

и мера  и Буџет ЈЛС се 

усвајају након анализе 

утицаја родности. 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Мера 2.2.1. 
Осигурати примену  родне анализе  буџета,  стратешких докумената, 

политика, програма и мера у ЈЛС 

Показатељ 

резултата 

Почетна вредност  Циљна вредност  Извор 

потврде  

Успостављени 

механизми, 

примењена 

методологија, 

одговарајући алати 

и процедуре  за 

родну анализу 

буџета политика, 

стратешких 

докумената, 

програма и мера  

Постигнути почетни 

резултати у примени 

приступа родне анализе 

буџета,  стратешких 

докумената, политика, 

програма и мера у ЈЛС 

Успостављена институционална 

структуру са одговарајућим 

људским ресурсима за увођење 

родне равноправности у јавне 

политике, нарочито за родно 

одговорно буџетирање. 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Активност 2.2.1.1. 

Примена методологије, одговарајућих алата и процедура  и програма обуке  

за увођење родне перспективе у политике, програме и доношење буџета 

ЈЛС 

Показатељ 

резултата 
Носиоци 

Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 
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Развијена 

методологија и 

процедуре за родну 

анализу  буџета, 

политика, 

стратешких 

докумената, 

програма и мера и 

реализовани 

програми обуке за 

примену родне 

анализе докумената 

ЈЛС 

ЈЛС 

Савет за родну 

равноправност 

Тело за родно одговорно 

буџетирање 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2022 

Активност 2.2.1.2. 

Организовање едукација за запослене у општини у примени алата и 

процедура које осигуравају укључивање родне перспективе у јавне 

политике 

Показатељ 

резултата 

Носиоци 
Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Реализовани 

програми обуке за 

примену родне 

анализе докумената 

ЈЛС 

ЈЛС 

Савет за родну 

равноправност 

Тело за родно одговорно 

буџетирање 

Женска одборничка група 

Стална конференција градова 

и општина 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2022 

Посебан циљ 2.3. 
Уведени родно осетљив језика и родно осетљива статистика и евиденција у 

документа ЈЛС 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност  Извор потврде  

Родно осетљив 

језик у 

документима ЈЛС и 

родно разврстани 

статистички и 

други подаци  

Родно осетљив језик као и 

прикупљање и евидентирање 

родно разврстаних података 

се спорадично примењују 

ЈЛС прикупља и евидентира 

родно разврстане податке и у 

свим документима користи 

родно осетљив језик 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Мера  2.3.1. 
Увођење механизама за прикупљање, праћење и анализу родно осетљивих 

података на локалном нивоу и  увођење родно осетљивог језика 

Показатељ 

резултата 

Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Родно осетљив 

језик у 

документима ЈЛС 

и родно 

разврстани 

статистички и 

други подаци . 

Родно осетљив језик као и 

прикупљање и 

евидентирање родно 

разврстаних података се 

спорадично примењују. 

ЈЛС прикупља и евидентира 

родно разврстане податке и у 

свим документима користи 

родно осетљив језик 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Активност 1.2.2.1. 
Успостављање методологије  прикупљања, праћења и анализе родно 

осетљивих података и примене родно осетљивог језика  

Показатељ 

резултата 

Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Написана и 

усвојена обавезна 

упутства за 

примену родно 

осетљивог језика и  

родно осетљиво 

Комисија за родну 

равноправност и надлежне 

службе ЈЛС 

Буџет ЈЛС 2021-2022 
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вођење и анализу 

података и 

достављена 

кључним 

партнерима на 

локалном нивоу  

Активност 1.2.2.2. 
Оснаживање кључних локалних актера за примену родно осетљивог језика 

и родно осетљиво прикупљање података 

Показатељ 

резултата 

Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број 

организованих 

тематских 

састанака  и 

промотивних 

активности  за 

примену родно 

осетљивог језика и  

родно осетљиво 

вођење и анализу 

података 

Савет за родну 

равноправност  у сарадњи са 

организацијама цивилног 

друштва 

Буџет ЈЛС 2021-2024 

Општи циљ 3. 
Унапређен положај жена из посебно рањивих група кроз већу доступност 

услуга здравствене и социјалне заштите и заштите од свих видова насиља 

Плански документ 

из ког је циљ 

преузет 

Национална стратегија за родну равноправност 

Показатељ ефекта Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Напредак у области  

родне 

равноправности у 

доменима ; јавни и 

политички живот, 

положаја жена на 

тржишту рада, 

образовање, 

здравствена и 

социјална заштита, 

посебно жртава 

насиља 

Доминирају традиционалне 

вредности везане за улогу 

жена у јавном и политичком 

животу а положај жена на 

тржишту рада захтева 

унапређење као и 

здравствена и социјална 

заштита жена, посебно 

жртава насиља. 

Жене и мушкарци равноправно 

одлучују у јавном и 

политичком животу,  унапређен 

положај жена на тржишту рада 

као и социјална и здравствена 

заштита жена, посебно жртава 

насиља 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Посебан циљ 3.1. 
Развијање и доступност програма и услуга социјалне заштите из 

надлежности  ЈЛС  

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде 

Доступност услуга 

социјалне заштите 

у заједници  

женама, нарочито 

женама из 

осетљивих група и 

у руралним 

насељима 

Успостављене  и током 

2018 пружане су следеће 

услуге социјалне заштите; 

Лични пратилац детета,  

Помоћ у кући за децу и 

младе са тешкоћама у 

развоју и Помоћ у кући за 

старије 

Нема успостављених 

услуга које би могле да 

унапреде положај 

вишеструко рањивих жена. 

Унапређен положај нарочито 

жена из осетљивих група и у 

руралним насељима, које су 

оптерећене неплаћеним 

пословима у домаћинству  

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Извештај 

Центра за 

социјални рад 
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Мера 3.1.1. 
Развијање услуга социјалне заштите и обезбеђивање  доступности услуга 

социјалне заштите женама из посебно осетљивих група 

Показатељ 

резултата 

Почетна вредност  Циљна вредност  Извор 

потврде  

Креиране и 

доступне 

алтернативне и 

нове услуге  

Постојеће услуге социјалне 

заштите нису доступне 

посебно женама из 

осетљивих група  

Смањење радних обавеза жена, 

нарочито у руралним насељима, 

које су оптерећене неплаћеним 

пословима у домаћинству  

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП и 

Центра за 

социјални рад  

Активност 3.1.1.1. 

Извршити анализу потреба за развојем нових услуга социјалне заштите  

посебно оних намењених женама из посебно осетљивих група, са фокусом 

на жене старије од 65 година на руралном подручју 

Показатељ 

резултата 

Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Утврђене потребе 

за развојем нових 

услуга социјалне 

заштите у функцији  

подршке женама из 

осетљивих група 

Комисија за родну 

равноправност  

Центар за социјални рад 

Организације цивилног 

друштва 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

 

2021-2023 

Активност 3.1.1.2. 
Успостављање недостајућих услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС 

Показатељ 

резултата 

Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број 

новоуспостављених 

или унапређених 

услуга социјалне 

заштите у 

надлежности ЈЛС 

Надлежне службе у ЈЛС 

Комисија за родну 

равноправност  

Центар за социјални рад 

Организације цивилног 

друштва 

Буџет ЈЛС 

Буџет РС 

Донаторска средства 

 

2021-2023 

Посебан циљ 3.2. 

Равноправан приступ жена и мушкараца здравственим услугама, 

посебно жена из осетљивих група, жена старијих од 65 година са 

сеоског подручја 

Показатељ исхода 
Почетна вредност  

Циљна вредност  Извор потврде 

Приступ 

здравственим 

услугама посебно 

жена из 

осетљивих група, 

жена старијих од 

65 година са 

сеоског подручја 

  

 Кадровски капацитети за 

здравствену заштиту жена 

су развијенији, с обзиром 

да постоји 0,22 лекара на 

1.000 жена, док је просек у 

Србији 0,17 лекара на 1000 

жена. 

 

 

Обезбеђен приступ 

здравственој заштити посебно 

жена из осетљивих група, жена 

старијих од 65 година са 

сеоског подручја 

Извештај о 

евалуацији 

ЛАП 

Мера 3.2.1. 
Организација лекарских превентивних и специјалистичких прегледа жена 

без обзира на здравствено осигурање 

Показатељ 

резултата 

Почетна вредност  
Циљна вредност  Извор 

потврде  

Доступност 

здравствених 

услуга посебно 

женама из 

угрожених група  

Нема података о 

организацији превентивних 

прегледа 

Очување и  унапређење општег 

здравља  

Извешај о 

евалуацији 

ЛАП 
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Активност 3.2.1.1. 

Превенција и здравствена заштита жена са руралног подручја кроз 

мобилне патронажне службе (успостављање интегрисане социјално 

здравствене  услуге) 

Показатељ 

резултата 

Носиоци 
Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број жена из 

руралних средина  

обухвађених 

здравственим 

услугама 

Савет за родну 

равноправност 

Дом здравља  

 

Буџет ЈЛС  2021-2024 

Активност 3.2.1.2. 
Кампања о важности превентивних прегледа и репродуктивног здравља 

Показатељ 

резултата 

Носиоци 
Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број промотивних 

активности 

Дом здравља  

Организације цивилног 

друштва 

 

Буџет ЈЛС  2021-2024 

Посебан циљ 3.3. 
 Повећана безбедност жена од родно заснованог насиља у породици и у 

партнерским односима  

Показатељ исхода 
Почетна вредност  

Циљна вредност  Извор потврде  

Институције 

надлежне за 

сузбијање насиља 

над женама 

ефикасније у 

спречавању и 

процесуирању 

насиља  

Општина Топола је 

учествовала у пројекту 

Подршка ЈЛС у Србији у 

борби против насиља у 

породици са циљем да се 

унапреди заштита жртава 

насиља у периоду 2016-

2017. Поред различитих 

активности, урађено је 

истраживање о ставовима 

јавности и запослених у 

институцијама о насиљу у 

породици. Још увек код 

локалног становништва 

постоји висок степен 

толеранције на насиље, као 

и тенденција тражења 

одговорности жртве.  

Охрабрујући је податак да 

локално становништво 

увиђа значај међусекторске 

сарадње и државне 

институције перципира као 

најпозваније да 

интервенишу у 

случајевима насиља у 

породици. Упркос налаза и 

осталих спроведених 

активности, даље 

унапређење у превенцији и 

борби против насиља у 

породици није остварено у 

периоду до сада. 

Неопходно је применити 

Заштита од насиља доступна 

свим жртвама, благовремена и 

ефикасна 

Извештај 

центра за 

социјални 

рад, 

полицијска и 

судска 

евиденција 
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успешна локална искустава 

и подржати међусекторску 

сарадњу између 

институција и невладиног 

сектора у развијању 

програма које би 

значајније утицало на 

правовремену заштиту у 

борби против насиља на 

свим нивоима. 

Мера 3.3.1. 
Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање насиља над женама и 

развој програма  подршке жртвама кроз мулти секторски приступ   

Показатељ 

резултата 

Почетна вредност  
Циљна вредност  Извор 

потврде  

Ефикасност и 

благовременост у 

поступању 

надлежних 

институција и 

повећан број  

процесуираних 

насилника 

Упркос спроведених 

активности, даље 

унапређење у превенцији и 

борби против насиља у 

породици након истека 

пројектних активности 

није остварено у периоду 

до сада. Неопходно 

подржати међусекторску 

сарадњу у развијању 

програма које би 

значајније утицало на 

правовремену заштиту у 

борби против насиља на 

свим нивоима. 

Институције надлежне за 

сузбијање насиља над женама 

ефикасније у спречавању и 

процесуирању насиља 

Извештај 

центра за 

социјални 

рад, 

полицијска и 

судска 

евиденција 

Активност 3.3.1.1. 
Организовање обука  и подизање нивоа знања запослених о заштити жртава 

насиља у институцијама надлежним за сузбијање насиља 

Показатељ 

резултата 

Носиоци 
Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Институције 

надлежне за 

сузбијање насиља 

над женама 

организовале 

професионално 

усавршавање 

својих кадрова у 

области заштите 

жена од насиља  

Судови, полиција, Центар за 

социјални рад, организације 

цивилног сектора 

Буџет ЈЛС, буџет РС, 

донаторска средства 

 

2021-2024 

Активност 3.3.1.2. Кампања подизања свести о неопходности сузбијања свих видова насиља 

Показатељ 

резултата 

Носиоци 
Потребна средства и извор 

финансирања 

Период 

спровођења 

Број 

организованих 

кампања 

Надлежне службе ЈЛС, 

Центар за социјални рад у 

сарадњи са релевантним 

партнерима у ЛЗ и 

организацијама цивилног 

друштва 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2025 

 

 



 

SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA    Година MMXXI    Број 13    4. септембар 2021.    страна 32 

 

-20- 

 

-21- 

На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је 

прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацију због 

неизвршених обавеза и обавезног откупа пољопривредних производа („Сл. гласник РС“, број 18/91, 

20/92 и 42/98) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

2/2019), 
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 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године донела је 

 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА  

О ИЗМЕНИ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА  

  

I   У предлогу решења Скушштине општине Топола о именовању Комисије за вођење поступка и 

доношење решење по захтеву за враћање земљишта за општину 

Топола број 020-101/2019-05-I од 15.3.2019. године, број 119-13/2019-05-I од 17.5.2019. године и број 

020-351/2020-05-I од 29.11.2020. године врши се следећа измена:  

Код чланова - уместо: 

„Радиша Урошевић, одборник СО Топола“ треба да стоји: „Божидар Павловић, одборник СО 

Топола“ 

,,Зоран Матић, одборник СО Топола“ треба да стоји: „др Горан Ђорђевић, одборник СО Топола, 

Код Заменика - уместо: 

„Велибор Новаковић, одборник СО Топола“ треба да стоји: „Мирослав Сремчевић, одборник 

СО  Топола“. 

II  Предлаже се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да своје 

Решење о именовању Комисије за вођење поступка и доношење решење по захтеву за враћање 

земљишта за општину Топола број 119-01-245/2019-09 од 29.12.2020. године измени у складу са тачком 

I овог Предлога. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-333/2021-05-I                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               

Дана: 19.06.2021. године                                Владимир Радојковић, с.р. 

-22- 

На основу члана 63. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 52/2021), члана 

44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 102/2016-др.закон, 47/2018 и 81/2020.-одл.УС РС) и члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), 

 Председник општине Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Образује се Савет за родну равноправност општине Топола (у даљем тексту: Савет).  

II  У Савет из тачке I овог Решења именују се: 

1. Јасна Вуковић, заменик председника Општине, 

2. Мирољуб Марковић, директор Културног центра, 

3. Гордана Ниџовић, директор Предшколске установе „Софија Ристић“, 

4. Јевтић Мирослав, запослен у Туристичкој организацији „Опленац“, 

5. Слађана Митровић, директор Библиотеке „Радоје Домановић“, 

6. Слободанка Миливојевић, руководилац Центра за социјални рад „Сава Илић“ 

Аранђеловац – одељење у Тополи, 

7. Катарина Брковић, сарадник пројеката у ЈКСП „Топола“, 

8. Др Јовица Жикић, директор Дома здравља „Свети Ђорђе“, 

9. Милан Вукићевић, запослен у Општинској управи општине Топола. 

III   Задатак Савета је прописан чланом 63. Закона о родној равноправности. 

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

ОПШТИНА ТОПОЛА                  

Број: 020-434/2021-05-I                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 12.08.2021. године                                         Игор Петровић, с.р.  

-23- 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007...81/2020) и члана 63. став 1. тачка 8 Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, бр. 2/19) 

 

Председник општине Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању радне групе 
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I   Формира се радна група за спровођење Програма доделе бесповратних средстава за куповину 

сеоске куће са окућницом. 

II  У радну групу из тачке I овог Решења именује се: 

   За председника 

 Милан Вукуићевић, запослен у Општинској управи општине Топола 

За чланове 

1. Драгана Матић, запослена у Општинској управи општине Топола, 

2. Виолета Говедарица, запослена у Општинској управи општине Топола, 

3. Гордана Вучићевић, запослена у Општинској управи општине Топола. 

III Задатак радне групе прописани су Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава за 

куповину сеоске куће са окућницом, и Уредбом о спровођењу програма доделе бесповратних средстава 

за куповину сеоске куће са окућницом на територији РС за 2021. годину. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                       

Број: 020-457/2021-05-II                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 27.08.2021. године                                                                                        Игор Петровић, с.р. 
-24- 

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 29.06.2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени и допуни  

Решења о образовању Комисије за спречавање појаве, праћење кретања и контроле 

заразне болести - афричка куга свиња на територији општине Топола 

 

I  У тачки II решења о образовању Комисије за спречавање појаве, праћење кретања и 

контроле заразне болести афричка куга свиња на територији општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ бр. 5/2021) и то: 

- Код председника, уместо „Слободан Петровић, дипл.ветеринар из Јарменоваца“, треба 

да стоји „Милорад Трифуновић, помоћник председника Општине Топола из Крћевца.“ 

- код чланова, додају се следећи чланови: 

1. Слободан Петровић, дипл. ветеринар из Јарменоваца 

2. Горан Пантић, дипл. ветеринар из Крагујевца 

3. Душица Илић Недић, запослена у Општинској управи општине Топола,  

4. Ивица Радовановић, запослен у ЈКСП „Топола“. 

II После тачке V додаје се тачка VI која гласи „Централно место за закопавање свиња биће 

на простору депоније у Торовима“. 

III Досадашња тачка VI постаје тачка VII 

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

Топола”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ТОПОЛА                      ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-371/2021-05-III                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 29.6.2021. године                               Игор Петровић, с.р. 
 

-25- 

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 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник 

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

(„Службени гласник СО Топола“ број 4/2019),   

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 5.8.2021. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ   

  
I Формира се Радна група за израду Нацрта Одлуке о оснивању јавног предузећа у следећем саставу: 

1. Јасна Миљковић, руководилац Одељња за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности,  

2. Марко Драгићевић,запослен у ЈКСП ,,Топола“ Топола  

3. Јована Марјановић, члан Општинског већа општине Топола, 

4. Наталија Радовановић, запослена у ЈКСП ,,Топола“ Топола, 

5. Виолета Говедарица, запослена у Општинској управи општине Топола, 

II  Задатак радне групе из тачке 1. Овог решења је израда Нацрта Одлуке о оснивању јавног 

предузећa  у складу са чл. 6. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и 

достављање истог Општинском већу Општине Топола,  на даљу надлежност. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ТОПОЛА           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-432/2021-05-III                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 5.8.2021. године                               Игор Петровић, с.р. 

-26- 

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 и 9/2021)        

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 26.08.2021. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  E 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ  ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

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  и  

9/2021). 

II  У Комисију из тачке I овог Решења именују се: 

ПРЕДСЕДНИК 

Јелена Матић, запослена у Општинској управи општине Тооле, 

ЧЛАНОВИ 

Сања Хералић-Ненадовић, запослена у Центру за социјални рад  

Зорица Добричић, запослена у СШ ,,Краљ Петр Први“ у Тооли, 

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 090, позицијом 35, програмска активност 0901-0004-  

економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, планиран је износ од 

400.000,00 динара. У складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 
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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                                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-459/2021-05-III                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 26.08.2021. године                                                                                        Игор Петровић, с.р.      
 

-27- 

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 69. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр 

41/2018 и 95/2018 – др. Закон), Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник 

СО Топола“, бр. 14/2020), 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. 32019 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 26.08.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ИЛИ ЊИХОВИХ ДЕЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ  

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У ВИДУ НАНОШЕЊА НОВОГ АСФАЛТНОГ СЛОЈА 

 

I У тачки II решења о одређивању општинских и некатегорисаних путева и улица на 

територији општине Топола или њихових делова предвиђених за рехабилитацију у виду 

наношења новог асфалтног слоја („Службени гласник СО Топола“ број 9/2021) у табели 

уместо:  

„Липовац- пут за Карауле –део парцеле бр. 1881/2 КО Липовац (димензије 500m x 3m)“ 

треба да стоји:  

- „Винча,Ћумурана-Пласковац – парцела бр. 2341/1 КО Винча (дужина деонице пута ће се 

дефинисати по изради премера и предрачуна радова) 

- Клока-приступни пут за цркву – парцела бр. 3073/1 КО Клока (350m
2
) 

- Липовац-пут за Јовановиће (дужине 70m)“ 

II  Решење ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 7.5.2021. године донело је 

решење о одређивању општинских некатегорисаних путева и улица на територији општине 

Топола или њихових делова предвиђених за рехабилитацију у виду наношења новог асфалтног 

слоја. 

Месне заједнице Липовац и Клока обратиле су се захтевом Општинском већу општине 

Топола за асфалтирањем, а MЗ Винча је наведени пут дефинисала у плану рада за 2021. године. 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 25.08.2021.  године разматрало 

је наведени захтев и обзиром да исти сматра приоритетним донето решење као у дспозитиву. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-463/2021-05-III                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                  

Датум: 26.08.2021. године                             Игор Петровић, с.р. 

 

-28- 

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

83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола 

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

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу 

разматрања Предлога Одлуке о додели средстава за дотације спортским удружењима у 2021. 

години, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 26.08.2021. године донело је 
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ОДЛУКУ 

О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА 

ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

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

територији општине Топола. 

Члан 2. 

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

Ред. 

број 
Спортска удружења Планирана средства 

1 Одбојкашки клуб „Карађорђе”, Топола            300.000,00 

2 Фудбалски клуб „АФ Дуљај“ Топола            200.000,00 

3 Женски рукометни клуб „Колибри“ Горња Трнава 200.000,00 

4 Женски фудбалски клуб „Карађорђе“ Топола 200.000,00 

5 Спортско удружење „Ашихара Каикан Опленац“  100.000,00 

                                   УКУПНО: 1.000.000,00 

 

Члан 3. 

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

и на инернет страници www.topola.rs. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-493/2021-05-III                                                                                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 26.08.2021. године                                                                                              Игор Петровић, с.р. 

-29- 

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

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

Топола“ број 2/2019), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 2/2019), члана 2. и 50. Пословника општинског већа („Службени 

гласник СО Топола“ бр. 14/2018), 

Општинско веће оптине Топола, на седници одржаној дана 26.08.2021. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

 О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се додела награда у виду поклона ученицима основних и 

средњих школа, чији је оснивач Република Србија, а које имају седиште на територији општине 

Топола. 

Средства за финансирање поклона из овог Правилника обезбеђују се у буџету општине 

Топола за сваку календарску годину. 

Члан 2. 

Одредбе овог Правилника односе се на доделу награда у виду поклона ученицима основних 

и средњих школа, за сваку школску годину и то: 

1. Награде за ученике првог разреда основних школа, 

2. Награде за ученике основних школа носиоце признања „Вукова диплома“ и 

признања „ђак генерације“, 

3. Награде за ученике средњих школа носиоце признања „Вукова диплома“ и признања 

„ђак генерације“, 

http://www.topola.rs/
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4. Награде за ученике који су освојили прво, друго или треће место на окружним, 

републичким, регионалним и међународним такмичењима и 

5. Награде за предметне професоре чији су ученици освојили прво, друго или треће 

место на окружним, републичким, регионалним и међународним такмичењима. 

Члан 3. 

Награда из члана 2. став 1. може бити додељена ученику једном годишње. 

Награде за ученике у члану 2. став1., тачка 1,2,3,4 и 5 овог Правилника, додељиваће се за 

резултате оставрене у текућој години.  

 

II НАГРАДЕ-ПОКЛОНИ УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Члан 4. 

Општина Топола, на почетку школске године, свим ученицима првог разреда основних 

школа на територији општине Топола  даје пригодан поклон, који се састоји од школског ранца 

који је примерен том узрасту и потребама и представља добродошлицу ђаку за полазак у 

школу.  

Члан 5. 

Надлежно одељење Општинске управе општине Топола покреће поступак набавке поклона, 

чију садржину одређује начелник Општинске управе, а према подацима надлежне службе о 

броју рођене деце који су у тој календарској години стасали да крену у први разред. 

Члан 6. 

Основне школе надлежном одељењу Општинске управе општине Топола достављају 

податке о броју уписаних ученика првог разреда до 20. августа текуће године. 

Према подацима из става 1. овог члана, школи се испоручују поклони за ученике првог 

разреда, а испоруку врши изабрани понуђач након окончаног поступка јавне набавке, закључно 

са 31. августом текуће године. 

 

III НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА,  

      НОСИОЦИМА ПРИЗНАЊА „ВУКОВА ДИПЛОМА“ И „ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ“ 

Члан 7. 

Награде ученицима генерације и ученицима – носиоцима признања „Вукова диплома“ 

основних и средњих школа додељују се на предлог школе, а школа бира ученика генерације у 

складу са статутом школе или правилником о избору ученика генерације који може бити 

саставни део статута. 

Податке о ученику генерације (кратка биографија са освојеним наградама на домаћим и 

међународним такмичењима или другим постигнућима) школа доставља надлежном одељењу 

Општинске управе општине Топола најкасније до 25. јуна текуће школске године. 

Члан 8. 

Општина Топола по завршетку наставних дана за текућу годину даје награде ученицима 

генерације и носиоцима „Вукова диплома“ на територији општине Топола, које су својом 

вредношћу и едукативним карактером примерене постигнутим резултатима. 

Ученицима из предходног става овог члана додељују се награде у виду књига или сeтa 

књига са тврдим повезом из одређене области. 

Одлуку о избору награде из става 2. Овог члана утврђује начелник Општинске управе 

општине Топола. 

Члан 9. 

Награде се искључиво додељују једном ученику генерације у основним и средњим школама 

и свим носиоцима  Вукове дипломе. 

 

IV НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА И ПРЕДМЕТНИМ ПРОФЕСОРИМА ОСНОВНИХ И 

СРЕДЊИХ ШКОЛА, ЗА ОСВОЈЕНО ПРВО, ДРУГО ИЛИ ТРЕЋЕ МЕСТО НА 

ОКРУЖНИМ, РЕПУБЛИЧКИМ, РЕГИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 
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Члан 10. 

Општина Топола по завршетку наставних дана за текућу годину даjе награде ученицима и 

предметним професорима за освојено прво, друго или треће место на окружним, републичким, 

регионалним и међународним такмичењима. 

Ученицима и професорима из предходног става овог члана додељују се награде у виду 

књига или сета књига са тврдим повезом из одређене области. 

Уколико више ученика из истог предмета у текућој години је освојило једно од три места на 

такмичењима, предметни професор добија једну награду у виду књига или сета књига са 

тврдим повезом из одређене области. 

Одлуку о избору награде из става 2. Овог члана утврђује начелник Општинске управе 

општине Топола. 

Члан 11. 

Набавку предвиђених награда обавиће надлежно одељење Општинске управе општине 

Топола. 

Надлежно одељење води евиденцију о укупном броју набављених награда, као и њиховој 

расподели о чему се сачињава извештај. 

Члан 12. 

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

Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                      ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-41/2021-05-III                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 26.08.2021. године                                                   Игор Петровић, с.р. 

-30- 

На основу члана 18. Закона о јавној својини својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 

88/2013 и 105/2014, 104/2016-др закон и 108/2016 и 95/2018 и 153/20), члана 67. Статута 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 02/2019),  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 2.09.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

 

1. Врши се измена и допуна решења Општинског већа општине Топола број 46-387/2018-

05-III од 08.10.2018. године, на следећи начин: 

У тачки 1. решења допуњују се подтачке од 1.1. до 1.20. и сада гласе: 

    „1.1.  кп. бр. 2900 КО С. Топола, Постројење за пречишћавање отпадних вода 

(ППОВ) које чини: 

- зграда комуналних делатности-пумпна црпна станица у површини 31 m
2
 – набавна 

вредност 6.395.818,9 динара; 

- базен за муљ-лагуне са објектом у површини 622 m
2
 – набавна вредност 31.320.701,3 

динара; 

- ретензиони базен у површини 58 m
2
 – набавна вредност 4.361.854,4 динара; 

- хлорна станица у површини 52 m
2
 – набавна вредност 1.657.739,8 динара; 

- базен за биоаерацију у површини 129 m
2
 – набавна вредност 11.098.626,9 динара; 

- стабилизациони базен муља у површини 30 m
2
 – набавна вредност 2.708.817,4 динара; 

- згрда комуналних делатности-компресорска станица у површини 94 m
2
 – набавна 

вредност 10.816.458,4 динара; 

- базен за биоаерацију у површини 120 m
2
 – набавна вредност 4.749.836,1 динара; 

- зграда комуналних делатности-стабилизациони базен муља у површини 44 m
2
 – набавна 

вредност 4.514.695,7 динара; 

- зграда комуналних делатности-примарни кружни таложник у површини 95 m
2
 – набавна 

вредност 9.099.933,5; 

- објекат комуналних делатности-силос за муљ у површини 25 m
2
 – набавна вредност 

3.237.883,3 динара; 

- објекат комуналних делатности-црпна станица за муљ у површини 6 m
2
 – набавна 

вредност 638.879,1 динара; 
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- објекат комуналних делатности-управна зграда у површини 43 m
2
 – набавна вредност 

3.580.012,6 динара; 

- објекат комуналних делатности-пумпна станица у површини 11 m
2
 – набавна вредност 

1.704.767,9 динара; 

- објекат комуналних делатности-секундарни таложник у површини 240 m
2
 – набавна 

вредност 24.971.910,5 динара; 

1.2.кп. бр. 140/1 КО Божурња, Извориште „Божурња“ које чини: 

- објекат водопривреде-водозахват-извориште у површини 7 m
2
 – набавна вредност 

2.292.511,1 динара; 

- објекат водопривреде-пумпно постројење у површини 15 m
2
 – набавна вредност 

4.262.064,8 динара; 

1.3.кп. бр. 318/4 КО Јарменовци, Постројење за пречишћавање питних вода 

(ПППВ): 

- зграда комуналних делатности у површини 145 m
2
 – набавна вредност 24.464.839,5 

динара; 

- помоћна зграда-реактор бр. 2 у површини  99 m
2
 – набавна вредност 10.934.400,6 динара; 

- помоћна зграда-компезациони базен бр. 3 у површини 34 m
2
 – набавна вредност 

1.439.108,2 динара.  

1.4. кп. бр. 663/2 КО Јарменовци, извориште питке воде-земљиште у 

грађевинском подручју у површини од 363 m
2 

– набавна вредност 78.408,00 динара; 

1.5.кп. бр. 841 КО В. Топола, Извориште „Врело“које чине: 

- помоћна зграда-филтер станица у површини од 31 m
2 

– набавна вредност 6.196.160,3 

динара; 

- помоћна зграда-филтер станица у површини од 16 m
2 

– набавна вредност 3.597.770,5 

динара; 

1.6.кп. бр. 840/3 КО В. Топола, Извориште „Врело“ које чине: 

- помоћна зграда у површини од 6 m
2 
– набавна вредност 543.192,8 динара; 

- помоћна зграда у површини од 6 m
2 
– набавна вредност 543.192,8 динара; 

1.7.кп. бр. 1173 КО В. Топола, Пословни објекти који чине: 

- зграда пословних услуга бр. 1 у површини од 170 m
2 

– набавна вредност 10.134.550,0 

динара; 

- зграда пословних услуга бр. 2 у површини од 456 m
2
 – набавна вредност 27.184.440,0 

динара; 

1.8. кп. бр. 2068 КО. В. Топола - Градско гробље на Опленцу у површини 6419 m
2
 

– набавна вредност 4.429.110,0 динара; 

1.9.кп. бр. 2069 КО. В. Топола: 

- Градско гробље на Опленцу у површини од 7343 m
2
 – набавна вредност 5.066.670,0 

динара; 

- Зграда комуналних делатности-капела у површини од 92 m
2
 – набавна вредност 

3.552.856,0 динара; 

1.10. кп. бр. 2064 КО. В. Топола, Градско гробље на Опленцу у површини од 3235 

m
2 

– набавна вредност 1.500.000,0 динара; 

1.11.  кп. бр. 2065 КО. В. Топола, Градско гробље на Опленцу у површини од 696 m
2 

– набавнa вредност 1.245.000,0 динара; 

1.12.  кп. бр. 2066 КО. В. Топола, Градско гробље на Опленцу у површини од 1652 

m
2 

– набавна вредност 1.245.000,00 динара; 

1.13. кп. бр. 1541 КО В. Топола, Шарена пијаца: 

- зграда пословних услуга у површини од 83 m
2 
– набавна вредност 624.903,0 динара; 

- земљише-пијаца у површини од 889 m
2 
– набавна вредност 1.073.912,0 динара; 

1.14. кп. бр. 1540/5 КО В. Топола, Зелена пијаца-земљиште у површини 806 m
2 

– 

набавна вредност 973.648,0 динара; 

1.15. кп. бр. 1540/3 КО В. Топола, Млечна пијаца: 

- зграда пословних услуга у површини од 208 m
2 
– набавна вредност 17.359.888,0 динара; 

1.16. кп. бр. 2824 КО В. Топола, Објекат комуналних делатности- резервоара воде 

Р3 у површини од 196 m
2 

– набавна вредност 9.327.270,0 динара; 
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1.17. кп. бр. 2878 КО В. Топола, Објекат комуналних делатности- резервоар воде 

Р1 у површини од 385 m
2 

– набавна вредност 15.443.934,0 динара; 

1.18. кп. бр. 2860 КО. В. Топола, Објекат комуналних делатности- резервоар воде 

Р2 у површини од 85 m
2 

– набавна вредност 1.504.317,4 динара; 

1.19. кп. бр. 2908 КО. В. Топола, Објекат комуналних делатности- резервоар 

„Опленац“ РО у површини од 1408 m
2 
– набавна вредност 57.615.305,9 динара; 

1.20. Објекти „Извориште Кречана“ и то: 

- На кп. бр. 4970 КО С. Топола -Објекат комуналних делатности-црпна станица у површини 

од 37 m
2
 – вредност 2.292.561,04 динара; 

- На кп. бр. 4970 КО. С. Топола- Пумпна станица-резервоар у површини од 14 m
2
 – 

вредност 10.686.985,74 динара; 

- На кп .бр. 1908 КО В. Топола-Бушотина 1; 

- На кп. бр. 1909, КО. В. Топола-Објекат водопривреде-извориште са каптажом у површини 

од 11,2 m
2 

– вредност 10.581,174 динара и бушотина 2.“ 

Мења се тачка 3. Решења и уместо досадашње сада гласи: 

„Обавезује се ЈКСП „Топола“ из Тополе да користи непокретности из тачке 1. овог Решења 

у складу са њиховом утврђеном наменом као и да са њима управља у складу са Законом о јавној 

својини и другим законима и подзаконским прописима као и актима општине Топола којима су 

уређена управљачка права ЈКСП „Топола“ Топола у комуналној инфраструктури. 

ЈКСП „Топола“ из Тополе нема право располагања у смислу Закона о јавној својини, 

отуђења, стављања хипотеке или другог терета на описаним непокретностима, нити давања у 

закуп наведених непокретности.  

Непокретности наведене у тачки 1. Решења водиће се у пословним књигама ЈКСП „Топола“ 

Топола.“ 

2. У осталом делу Решење остаје непромењено. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 

Општинско веће општине Топола дана 08.10.2018. године донело је решење број 46-

387/2018-05-III којим се додељује право коришћења без надокнаде Јавном комуналном 

стамбеном предузећу „Топола“ Топола на непокретностима наведеним у тачки 1. Решења. 

Обзиром да је потребно да решење садржи податке о површини непокретности, вредности и 

начину вођења непокретности, односно у чијим пословним књигама се воде непокретности, 

донето је напред наведено решење.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-380/2021-05-III                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 2.09.2021. године                                                                    Игор Петровић, с.р. 

-31- 

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),  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 2.09.2021. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

1. Налаже се  ПУПД „Јањушевић“ д.о.о. Прибој да линијски приградски превоз путника 

на територији општине Топола обавља по редовима вожње који су важили пре епидемије 

изазване вирусом COVID 19, односно пре проглашења ванредног стања.  

2. Обавезује се ПУПД „Јањушевић“ д.о.о. Прибој да Одељењу за инспекцијске послове и 

инвестиције Општинске управе општине Топола поднесе захтев за измену редова вожње у 

складу са тачком 1. овог Закључка.  

3. Закључак ступа на снагу даном доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 344-44/2021-05-III                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 2.09.2021. године                                                                                                         Игор Петровић, с.р. 
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 С А Д Р Ж А Ј  

1. Решење о разрешењу директора Туристичке организације „Опленац“ Топола Страна 1. 

   

2. Решења о именовању в.д.директора  Туристичке организације „Опленац“ Топола Страна 1. 

   

3. Одлука о додели награде „Рођење Пресвете Богородице“ за 2021. годину Страна 1. 

   

4. Одлука о додели Захвалница за 2021. годину Страна 2. 

   

5. Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине 

Топола Предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 
Страна 2. 

   

6. Одлука о главном урбанисти Општине Топола Страна 3. 

   

7. Програм о првој измени и допуни Програма коришћења средстава фонда за 

заштиту животне средине за 2021. годину 
Страна 6. 

   

8. Одлука о радно правном статусу председника Скупштине општине Топола Страна 7. 

   

9. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор   

директора ЈКСП „Топола“ Топола 
Страна 7. 

   

10. Решење о именовању в.д. директора ЈКСП „Топола“ Топола Страна 8. 

   

11. Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и 

утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине 

Топола, Општинско веће општине Топола и Председник општине Топола  
Страна 8. 

12. Измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Топола за 2021. годину 
Страна 9. 

13. Решење о сагласности на Први анекс Годишњег плана рада Предшколске 

установе „Софија Ристић“ Топола за школску 2020/21. годину 
Страна 10. 

14. Решење о сагласности на Тромесечни извештај о реализацији Програма 

пословања ЈКСП „Топола“ Топола за други кварта 2021. године 
Страна 10. 

15. Решење о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програм пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 

период 1.01.-30.06.2021. године (други квартал) 
Страна 10. 

16. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске 

установе „Софија Ристић“ Топола 
Страна 11. 

17. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Културног центар 

Топола 
Страна 11. 

18. Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској помоћи породици са децом са 

територије Општине Топола  
Страна 12. 

19. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност 

2021-2025 и ЛАП за родну равноправност Општине Топола 2021-2025 
Страна 13. 
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20. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС о мењању 

Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по 

захтеву за враћање земљишта 
Страна 32. 

21. Предлог решења о измени предлога решења о именовању Комисије за вођење 

поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта 
Страна 32. 

22. Решење о образовању Савета за родну равноправност општине Топола Страна 33. 

23. Решење о формирању радне групе за спровођење Програма доделе бесповратних 

средстава за куповину сеоске куће са окућницом 
Страна 33. 

24. Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спречавање појаве, 

праћање кретања и контроле заразне болести – афричка куга свиња на 

територији општине Топола 
Страна 34. 

25. Решење о формирању Радне групе за израду Нацрта Одлуке о оснивању јавног 

предузећа 
Страна 34. 

26. Решење о образовању Комисије за расподелу средстава планираних за дотације 

из области социјалне заштите 
Страна 35. 

27. Решење о измени Решења о одређивању општинских и некатегорисаних путева и 

улица на територије општине Топола или њихових делова предвиђених за 

рехабилитацију у виду наношења новог асфалтног слоја 
Страна 36. 

28. Одлука о додели средстава планираних за дотације спортским удружењима на 

територији општине Топола 
Страна 36. 

29. Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа Страна 37. 

30. Решење о измени и допуни решења Опшринског већа општине Топола Страна 39. 

31. Закључак Страна 41. 
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