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

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 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), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 5/2019),Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник 

СО Топола“, број 17/2022) и Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 17/2022),  

      Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана  22.02.2023. године  донело је 

 

ОДЛУКУ 
 

I Висина студентске стипендије за школску 2022/2023 годину за студенте од прве до завршне године 

основних академскихстудија и студенте мастер академских студијаи то: 

 студенте прве године факултета са просечном оценом из средње школе 4,50 и већом и студенте 

друге године па до завршне године студија и студенте мастер академских који су постигли резултат 

у студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,00 у претходној школској години износи 

5.500,00 динара на месечном нивоу, 

 студенте који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у 

студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у претходној школској години, а потичу из социјално 

угрожених породица, као и студенти са хендикепом и студенти са хроничним болестима  износи 

20.000,00 динара на месечном нивоу. 

II Део средства за исплату студентских стипендија у износу од 3.500.000,00 динара из тачке  I Одлуке 

обезбеђена су буџетом општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ бр.17/2022) на 

позицији 31, Програм 11-Социјална и дечија заштита, програмска класификација 0902-0001-Једнократне 

помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- 

Студентске стипендије, а део недостајућих средстава у износу од 1.260.000,00 динара биће обезбеђен 

Одлуком о првој иземни и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину на позицији 31, 

Програм 11-Социјална и дечија заштита, програмска класификација 0902-0001-Једнократне помоћи и 

други облици помоћи, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- 

Студентске стипендије. 

III Одлука ступа на снагу даном доношења. 

IV О спровођењу Одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и друштвене делатности Општинске 

управе општине Топола. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-196/2023-05-III                                                     OПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Дана: 22.02.2023. године                                                                     Владимир Радојковић, с.р. 

-2- 
На основу члана 27 став 1 тачка 10) Одлуке о месним заједницама на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), члана 74. став 2. Упутства за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница („Службени гласник СО Топола”, број 1/23) и члана 6 став 1 тачка 10) 

Пословника Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023),  

Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 27.02.2023. 

године, донела је  
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О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА  

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЛОСАВЦИ 

 ОДРЖАНИХ 26.02.2023. ГОДИНЕ  

 

Члан 1. 

По пријему изборног материјала са бирачког места бр. 1, Месна заједница Белосавци, Комисија за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине Топола је утврдила:  

-Укупан број бирача уписан у бирачки списак: 687 

-Укупан број бирача који су гласали: 219 

-Укупан број примљених гласачких листића: 687 

-Укупан број важећих гласачких листића: 217 

-Укупан број неважећих гласачких листића: 2 

-Укупан број неупотребљених гласачких листића: 468 

Члан 2. 

На изборима одржаним 26.02.2023. године у Савет месне заједнице Белосавци, према редоследу добијених 

гласова,  као чланови изабрани су: 

Ред. 

број 

Име и презиме кандидата рођен занимање Број гласова  

1. Иван Филиповић 28.02.1980. електро инжењер 123 

2. Радован Панић 10.10.1968. пензионер 97 

3. Дејан Димитријевић 18.04.1981. пољопривредник 91 

4. Слађана Мијовић 3.12.1969. наставник 79 

5. Александар Мијатовић 15.09.1988. пољопривредник 74 

    6. Владан Луковић 2.06.1988. ауто-електричар 73 

7. Драган Мијатовић 22.08.1969. пољопривредник 71 

Члан 3. 

Пошто се за Савет месне заједнице Белосавци бира 7 чланова, кандидати: Селена Луковић са добијених 66 

гласова, Верољуб Мијовић са добијена 62 гласа, Драган Луковић са добијених 60 гласова, Бобан Савовић 

са добијених 56 гласова, Вељко Миловановић са добијена 53 гласа, Сања Илић са добијених 47 гласова, 

Владимир Бошковић са добијена 43 гласа, Милош Манојловић са добијених 38 гласова, Зоран Ратковић са 

добијена 22 гласа и Саша Савић са добијених 18 гласова, нису изабрани за чланове Савета месне 

заједнице.                                                     

Члан 4. 

Изабраним кандидатима ће на основу ове Одлуке бити издато Уверење о избору за члана Савета месне 

заједнице Белосавци. 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику СО Топола”, на званичној интернет презентацији општине 

Топола и на огласној табли месне заједнице Винча. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити приговор Комисији за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница у року од 24 часа од дана доношења ове Одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНА ТОПОЛА               Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 020-193/2023-05-I     

Дана: 27.02.2023. године      

-3- 
На основу члана 27 став 1 тачка 10) Одлуке о месним заједницама на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), члана 74. став 2. Упутства за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница („Службени гласник СО Топола”, број 1/23) и члана 6 став 1 тачка 10) 
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Пословника Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023),  

Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 27.02.2023. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА  

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИТЛИНА 

 ОДРЖАНИХ 26.02.2023. ГОДИНЕ  

 

Члан 1. 

По пријему изборног материјала са бирачког места бр. 7, Месна заједница Витлина, Комисија за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине Топола је утврдила:  

-Укупан број бирача уписан у бирачки списак: 729 

-Укупан број бирача који су гласали: 267 

-Укупан број примљених гласачких листића:729 

-Укупан број важећих гласачких листића: 265 

-Укупан број неважећих гласачких листића: 2 

-Укупан број неупотребљених гласачких листића: 462 

Члан 2. 

На изборима одржаним 26.02.2023. године у Савет месне заједнице Витлина, према редоследу добијених 

гласова,  као чланови изабрани су: 

Ред. 

број 

Име и презиме кандидата рођен занимање Број гласова  

1. Дејан Алексијевић 17.11.1975. пољопривредник 136 

2. Мирослав Алексијевић 06.11.1966. наставник 135 

3. Зоран Васиљевић 20.06.1976. пољопривредник 129 

4. Жељко Аксентијевић 12.06.1980. пољопривредник 127 

5. Владан Јанковић 13.10.1966. пољопривредник 121 

    6. Зоран Живојиновић 17.10.1977. пољопривредник 116 

7. Горан Јовановић 12.10.1981. пољопривредник 115 

Члан 3. 

Пошто се за Савет месне заједнице Витлина бира 7 чланова, кандидати: Никола Васиљевић са добијених 

97 гласова, Никола Марковић са добијених 95 гласова, Мирољуб Станишић са добијених 88 гласова, 

Милован Ђорђевић са добијених 85 гласова, Марко Прокић са добијених 85 гласова и Доротеј Гавриловић 

са добијених 83 гласа, нису изабрани за чланове Савета месне заједнице.                                                     

Члан 4. 

Изабраним кандидатима ће на основу ове Одлуке бити издато Уверење о избору за члана Савета месне 

заједнице Витлина. 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику СО Топола”, на званичној интернет презентацији општине 

Топола и на огласној табли месне заједнице Витлина. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити приговор Комисији за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница у року од 24 часа од дана доношења ове Одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНА ТОПОЛА               Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 020-195/2023-05-I     

Дана: 27.02.2023. године      
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 На основу 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), у склопу 

разматрања Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених на основу пореза на имовину 2022-2025, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.02.2023. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1.  Усваја се План активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о 

трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину 2022-2025, који је израдило радно тело  за 

израду, спровођење и праћења тог Плана, у циљу реализације пројекта који је дефинисан Меморандумом 

о разумевању између Општине Топола и Представништва Helvetas Swiss Intercooperation SRB у вези са 

спровођењем програма „Општински економски развој у Источној Европи“, фаза 3 – Одговорне локалне 

синансије и учешће грађана – МЕД 3, број 404-120/2022-05-II од 16.03.2022. године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-243/2023-05-III                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 22.02.2023. године           Владимир Радојковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА  

ОДЛУКА 

О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 

ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2022-2025 

 

Уводне напомене 

Опредељење општине Топола је изградња модела добре и отворене јавне управе која подразумева и 

потпуну јавност у раду локалних органа, веће непосредно учешће грађана и других заинтересованих 

актера у доношењу Одлука, партиципацију и трајно одрживо партнерство између грађана и локалне 

самоуправе у циљу квалитетнијег задовољења потреба заједнице. Циљеве добре, отворене управе (локалне 

самоуправе) могуће је достићи само уважавајући и поштујући право грађана на квалитетно информисање, 

потребу и обавезу да буду консултовани, дају примедбе, критике, сугестије и предлоге и на тај начин 
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учествују у дијалогу као и да директно учествују у одлучивању у складу са постојећим, уобичајеним 

облицима али и коришћењем савремених и развојем нових, за нашу општину примењивих механизама 

учешћа. 

Процес планирања и утврђивања буџета свакако је једно од најзначајнијих питања из делокруга рада 

општине Топола а заинтересованост грађана за овај процес у погледу одређивања приоритета и доношењу 

планова потрошње, природно, јесте важан сегмент који захтева добро осмишљену стратегију и одговор 

Општинске управе ради успостављања трајног и одрживог партнерства уз правилно постављен систем 

информисања, консултовања и активног учешћа грађана. 

Порез на имовину представља један од најважнијих прихода општине,а уједно и најважнији изворни 

приход ЈЛС,Општине Топола, просечно годишње изнад 15% укупних прихода буџета, а његовим 

администрирањем бави се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, одсек 

локалне пореске адиминистрације (ЛПА). Уважавајући чињеницу да је плаћање пореза на имовину 

законска обавеза и да његово неизмирење подлеже законским санкцијама а имајући у виду карактер 

пореза на имовину као изворног прихода локалне самоуправе, његов значај у укупним буџетским 

приходима али и да он представља једини порески облик који је у директној вези са услугама које грађани 

очекују од локалне самоуправе, неопходно је успоставити висок ниво комуникације на релацији грађанин 

– локална самоуправа у целокупном систему прикупљања, наплате и буџетирања средстава по основу 

пореза на имовину. Обзиром да су грађани обвезници пореза на имовину и да он представља један од 

најважнијих прихода општине, потребно је узети у обзир њихово мишљење и предлоге о расподели 

средстава прикупљених по том основу. 

Процес информисања, консултовања и учешћа грађана Тополе у буџетирање средстава, између 

осталог добијених и по основу пореза на имовину, постоји годинама уназад као део законских обавеза али 

и као позитиван приступ у развијању добре праксе укључивања грађана у планирање и реализацију 

буџета. Ипак, постоји велики простор за унапређење и значајно веће учешће, тј. укључивање грађана у 

процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину. 

План активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених 

по основу пореза на имовину општине Топола за период 2022-2025. година део је активности у оквиру 

Програма „Општински економски развој у Источној Србији, фаза III – Одговорне локалне финансије и 

учешће грађана који финансира Швајцарска влада. Програм спроводи, HELVETAS SWISS 

INTERCOOPERATION SRB у сарадњи са МДУЛС и Сталном конференцијом градова и општина. 

Општи циљ овог Програма је јачање финансијске аутономије и поверења између грађана и локалних 

самоуправа кроз подршку демократским праксама и креирању услуга локалне самоуправе орјентисане на 

грађане. 

План је израђен поштујући основне принципе којих се треба придржавати у процесу партиципације и 

учешћа грађана, као што су равноправност учешћа, јавност и транспарентност, једнакост, ефикасност, 

праведност, конкурентност и испуњењепостигнутих договора. Такође, План активности је у складу са 

закључцима и препорукама са одржаних радионица у организацији HELVETAS SWISS 

INTERCOOPERATION SRB. 

За израду Плана активности задужена је Радно тело за израду, спровођење и праћење Плана 

активности за укључивање грађана/грађанки у процес доношења одлука о трошењу средстава из буџета 

општине Топола, 2022-2025, формирана од стране Председника општине Топола, Решењем број 020-

218/2022-05-II од 26.04.2022. године. 

1. Општи део 

Топола, варош смештена у срцу Србије, на падинама далеко чувеног Опленца, налази се 80 км јужно 

од Београда на раскршћу путева који од Београда воде за Крагујевац, Горњи Милановац и Аранђеловац. 

Данашњу Тополу 1781. године као град-утврђење, основао је Карађорђе Петровић, вођа Првог српског 

устанка а обновио 1805. године, пошто су је 1804. године у време Првог српског устанка, као симбол 

отпора турској власти, Турци спалили. У то време Топола је била живо место и значајан културни центар 

око кога се сакупљао напредан српски свет. Карађорђев град је обновљен и данас представља значајан 

културно-историјски споменик y оквиру културно-историјске целине Карађорђева Топола са „Опленцем“. 

На Опленцу је у времену од 1910. до 1930. године, Карађорђев потомак, Краљ Петар I Карађорђевић 

подигао надалеко чувену Задужбину Карађорђевића која је, у доба између два светска рата, била центар  

културно-туристичких догађања у Србији. Задужбина обухвата простор парка „Опленац“, маузолеј-цркву 

Светог Ђорђа у којој су сахрањени чланова династије Карађорђевић, „Вилу Топола“ - данашњу Петрову 

кућу, Краљеву вилу, Краљичину вилу, Виноградареву кућу и Задужбински дом – данашњи хотел 

„Опленац“. Све ово, као и Опленачки виногради и Краљев виноградарски подрум, данас представља 

богату културно-историјску ризницу којом се не може похвалити ни једно место у Србији. 

Општина Топола обухвата простор од 356 км² и броји око 22.000 становника-податак по попису из 

2011. године. Варош Топола има око 4.000 становника.  
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Топола данас настоји да поврати сјај уређене вароши из времена Карађорђа и Краља Петрa I 

Карађорђевић, развије модерни културно-историјски и рурални туризам, унапреди културну сцену 

вароши и обнови културну инфраструктуру.  

С тим циљем је отворена за сарадњу са градовима широм РС и света јер има шта да покаже, а жели да 

позитивна искуства других утка у свој будући развој. 

2. Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала  

и укључивала грађане у процес доношења одлука 

Општина Топола спроводи читав низ активности у области информисања, консултовања и укључивања 

грађана у процесу доношења одлука. 

Информисање (обавештавање) грађана врши се у циљу обезбеђивања благовремених, објективних и 

потпуних информација, разумевања процеса, активности и проблема као иначина за њихово решавање, веће 

заинтересованости грађана за активности које општина из своје надлежности спроводи али и изградње става 

да својим учешћем грађани могу утицати на доношење одлука и да је њихово учешће потребно и пожељно. 

Обавештавање и информисање грађана врши се методама директног и индиректног информисања, 

различитим начинима и каналима као што су информативни састанци, презентације у месним заједницама, 

саопштења за јавност, информисање путем сајта општине Топола, преко Јавног буџетског портала, 

друштвених мрежа, медијских наступа представника општинске управе (интервјуи, прилози у новинама, 

контакт емисије, ТВ вести и најаве на локалним и регионалним телевизијама), и сл. 

На званичној интернет презентацији општине редовно се објављују и ажурирају сви документи и 

активности везани за процес планирања, усвајања и извршења буџета, буџетског извештавања и завршног 

рачуна буџета општине. Грађани могу на званичном општинском сајту, почев од краја 2022.године да 

прате и месечно остварење прихода и расхода буџета у поједностављеној, лако разумљивој форми, а све 

кроз јавни буџетски портал. 

Када је реч о порезу на имовину, грађани се такође редовно информишу и обавештавају путем 

електронских и штампаних медија као и на званичном сајту општине. То подразумева све важне 

информације у вези са утврђивањем и наплатом пореза на имовину, укључујући начин утврђивања, рокове 

за плаћање пореза, обавештења о уручивању пореских решења, погодности везане за редовно измирење 

пореских обавеза, камате за неблаговремено измиривање пореских обавеза и др. 

Консултацијама и активним учешћем грађана (и других актера) обезбеђује се отвореност и 

јавност процеса доношења одлука али и добијање повратне информације од грађана и заинтересоване 

јавности о њиховим ставовима, потребама и очекивањима што је свакако важно када је реч о доношењу 

бројних одлука. На тај начин се унапређује квалитет донетих одлука и то као резултат сарадње грађана (и 

других актера) и локалне самоуправе. Учешћем грађана обезбеђује се да грађани могу дати своје предлоге 

за решавање појединих питања али и примедбе на рад органа општине, јавних предузећа и установа. 

Методе консултација и активног учешћа које се најчешће користе у су: јавне расправе, скупови у месним 

заједницама, консултације са удружењима и организацијама цивилног друштва (ОЦД), конференције, 

округли столови, панел дискусије, трибине. Важан начин консултовања и укључивања грађана у процес 

доношења одлука јесте њихово учешће укључивањем у различита радна тела Скупштине и других органа 

општине (радне групе, радне тимове, савете  и комисије). 

Општина Топола омогућава грађанима и јавности да учествују у процесу доношења Одлука путем 

јавних расправа, консултација, организовањем округлих столова, јавном презентациојом и друго, где на 

истим дају своје предлоге и сугестије. 

Пружајући прилику грађанима да учествују у процесу доношења одлука, општина Топола пружа 

грађанима могућност да сагледају и проблеме на које наилазе приликом примене одређених законских 

прописа и решења, а учествовање већег броја заинтересованих страна у процесу изналажења решења 

свакако даје квалитет изабраном предлогу. Упознавање са суштином предлога одлуке или проблема 

ствара се и могућност да и грађани који су се противили неком решењу буду толерантнији и сачекају 

какве ће резултате дати решење које је изабрано. 

Запослени у Општинској управи свакодневно сарађују и остварују контакте као и консултације са 

грађанима, кроз издавање разних решења, издавање разних уверења, урбанистичких сагласности, издавање 

информације о локацији, грађевинских дозвола, и друго. 

Председник општине свакодневно врши пријем грађана где износе своје проблеме али и предлоге за 

унапређење локалне заједнице. 

Грађани могу изнети своје предлоге, сугестије и примедбе, а у циљу доношења квалитетних одлука 

које се односе на битне сегменте за добробит заједнице. 

Активна сарадња са грађанима остварује се кроз рани јавни увид, јавни увид и примање сугестија 

приликом излагања разних планских докумената. 

Најзначајнији облик информисања и консултовања грађана остварује се јавном расправом о нацрту 

буџета општине, која се одржава у месецу октобру , где буџетски корисници и остали грађани могу дати 

своје предлоге око расподеле буџетских средстава. Јавна расправа по статуту општине је обавезна и код 

доношења Стратегија и Акционих планова који су кључни за развој општине. 
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Битно је напоменути да се овим активностима грађани анимирају у преузимању иницијативе и да би 

као равноправан партнер дефинисали пројекте од значаја за њихову средину. 

У општини Топола грађани су активно укључени у различита радна тела (радне групе, савете, комисије) 

за израду прописа, тако да постоји и узајамна одговорност у процесу доношења и примене прописа, па тако 

и из области пореза на имовину. 

3. Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана 

Општина Топола је у поступку изградње партнерства између грађана и општине.Општина Топола 

жели и настоји да дође до задовољавајућег нивоа унапређења учешћа грађана, али има простора за 

побољшање сарадње подизањем нивоа информисања и успостављањем метода за више консултовања о 

најзначајнијим питањима и заједничког одлучивања о истим, односно укључивања грађана у доношењу и 

спровођењу одлука, као и у праћењу реализације на основу  тих одлука. 

Посебно треба информисати грађане о трошењу буџетских средстава која су приход по основу 

наплате пореза на имовину и применити методе консултовања о потребама грађана како би активно 

учествовали у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез на имовину. 

Анализиране предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа између локалне 

управе и грађана могу се представити следећом SWOТ матрицом: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

(анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) (анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) 

Одлука о буџету – грађани су учествовали у 

поступку израде Одлуке о буџету путем анкета, 

јавне расправе, у непосредном 

контакту са радном групом и др. 

Извештаји о јавним расправама не садрже предлоге 

грађана обрађене у довољној мери. 

Могућност присуства грађана седницама 

Скупштине. 

Грађани нису довољно мотивисани за учешће у 

доношењу одлука. 

Могућност пријема грађана код Председника 

општине. 

Инвестициони део буџета не припрема се на основу 

трогодишњег/вишегодишњег прегледа/плана/листе 

капиталних пројеката који ЛС израђује и годишње 

ажурира 

 

ЈЛС нема усвојену процедуру која регулише 

укључивање грађана у процес израде стратешких 

докумената. 

Одлуке органа општине, као и предлози аката 

Скупштине општине пре њиховог усвајања 

објављују се на сајту. 

ЈЛС нема формализовано радно место или 

организациону јединицу која се бави за подстицањем 

учешћа грађана у раду ЈЛС. 

(анализирајте из перспективе ЈЛС) (анализирајте из перспективе ЈЛС) 

Омогућено учешће грађана у процесу доношења 

одлука кроз јавне расправе, попуњавање анкета, у 

папирној и електронској форми, путем скупова и 

сл. 

Мали број грађана долази на организоване јавне 

расправе. 

Постоји политичка воља релевантних доносиоца 

одлука за унапређење учешћа 

Нису прописани критеријуми за вредновање предлога 

грађана. 

Транспарентност у раду. Недовољно коришћење друштвених мрежа. 

Стручност и искуство запослених. Недовољна едукација запослених. 

Спремност локалне самоуправе да прихвата 

препоруке и сугестије. 
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

(анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) (анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) 

Створити поверење код грађана/грађанки како би у 

већој мери учествовали у јавним расправама. 

Код дела грађана и даље не постоји поверење у рад 

општинских 

органа. 
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Општина Топола тежи, а и близу је остварења успостављења система који омогућава да има 

професионалну и савремену администрацију. Тежи се томе да се успостави систем у који имају поверење 

грађани, а на принципима добре управе и равноправности по сваком основу пружати услуге, а 

организацијама цивилног друштва омогућити активно учешће у креирању, доношењу и спровођењу 

најзначајнијих одлука кроз јасно дефинисање механизме. 

4. Партнери и заинтересоване стране 

Партнери и заинтересоване стране који ће имати значајну улогу у спровођењу Плана активности су:  

Потенцијални партнери: 

 Грађани, формалне и неформалне групе грађана 

 Месне заједнице 

 Невладине организације 

 ОЦД и Стамбене заједнице 

 Микро, мала и средња предузећа 

 Предузетници 

 Општинска извршна власт 

 Скупштина општине 

 Општинске институције, установе,службе, ЈКП 

Најзначајнији партнери су: HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB и Стална конференција 

градова и општина . 

Допринос и резултати овако дефинисаних партнерана на локалном нивоу могу се огледати кроз: 

 Финансије и друге ресурсе (логистичке и оперативне), техничку подршку, легалитет, 

политичку подршку, контакте унутар институционалног оквира. 

 Повећан кредибилитет кроз побољшану јавност рада и одговорност, развијање нових 

капацитета и увођење нових оперативних процедура, повећање ефикасности и ефективности у остварењу 

циљева. 

Такође, партнерство са грађанима, удружењима грађана и пословним сектором доприноси: 

 Повећању поверења; 

 Новим идејама; 

 Развоју волонтеризма. 

Оваквим приступом корист за заједницу се огледа кроз: 

 Побољшано пружање услуга; 

 Створену додатну вредност; 

 Побољшан квалитет живота; 

 Побољшану кохезију и капацитете заједнице. 

Укључивање Савета Месних заједница је од великог значаја за саму реализацију овог пројекта. Радна 

група ће донети посебан акт о начину укључивања мештани из одређених Месних заједница. 

Такође, потребно је интезивирати сарадњу за ЈКСП ``Топола`` Топола, који ће уз своје месечне рачуне 

за комуналне услуге достављати обавештења грађанима о активностима које се спроводе, а то ће бити 

детаљно прецизирано кроз комуникациони план. 

5. Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице 

Партиципација грађана наглашава укључивање читаве заједнице, јавног и приватног сектора у току 

целог процеса креирања, спровођења и праћења јавних политика. 

Веће учешће грађана/грађанки у креирању локалне 

власти путем  друштвених мрежа. 
Спора промена свести грађана. 

Коришћење нових коминикацијских алата.  

Ангажовање удружења грађана,ОЦД у доношењу 

одлука. 
 

(анализирајте из перспективе ЈЛС) (анализирајте из перспективе ЈЛС) 

Извештаји о јавним расправама морају да садрже 

предлоге 

грађана. 

Одлив младих људи и стручњака. 

Подстицање запослених у општинској управи да у 

већој мери пружају грађанима подршку. 

Непостојање стручних лица у месним заједницама 

која би непосредно сарађивала са грађанима. 

У већој мери обавештавати грађане о могућности 

остварења њихових права. 
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Учешће јавности у активностима доношења одлука има двоструки ефекат: утиче на резултате процеса 

и подизање свести јавности о праву на учешће и користима као последица учешћа. Ефикасно учешће 

јавности је и функционално и смислено за јавност. Учешће је функционално када оно помаже у доношењу 

бољих и остварљивих одлука и прављење планова вреднијих за заједницу. Учешће је смислено када 

јавност има прилику да утиче на одлуке и када је створен осећај власништва над одлукама и резултатима. 

Закон у Србији прописује да грађани могу да остваре своје право на учешће у раду локалне 

самоуправе на два начина, и то: 

1) Непосредно – путем референдума, грађанских иницијатива и збора грађана 

2) Посредно – преко својих слободно изабраних представника. 

Осим законом прописаних облика непосредног учешћа грађана у одлучивању о пословима локалне 

самоуправе, грађани могу да учествују у доношењу одлука и на друге начине: 

 петиције и други предлози (надлежни органи су дужни да у одговарајућем року одговоре), 

 учешће у раду радних тела скупштине (предвиђено статутом), и кроз одабир грађана у чланове 

савета или других саветодавних тела, 

 јавне расправе (регулисана Статутом општине и Законом). 

Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2025.године 

6. ОПШТИ ЦИЉ 

Јачање поверења између грађана/грађанки и локалне самоуправе кроз подршку демократским 

праксама и креирању услуга локалне  самоуправе оријентисаних на грађане. 

Потребно је унапредити услове за учешће заинтересоване јавности у раду општинских органа уз повећање 

доступности информација о раду локалне управе и јавним финансијама, и о процесу доношења одлука о 

порезу на имовину на локалном нивоу и процесу доношења буџета за општину Топола. 

6.1 Посебни циљеви за период 2022 - 2025. године 

ПОСЕБАН ЦИЉ. 1: 

Унапређење регулаторног, организационог и финансијског оквира за активности у области 

укључивања грађана у процесе доношења одлука у општини Топола, 2022-2025 

- Јачање капацитета ЛС за креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у локалном 

одлучивању 

- Развој система за праћење и партиципативну процену ефеката плана активности за укључивање 

грађана у процесе доношења одлука у општини Топола 2022-2025 

ПОСЕБАН ЦИЉ. 2: 

Информисање, консултовање и активно укључивање грађана у локалном одлучивању кроз јавне 

расправе и друге облике партиципације грађана 

- Спровођење механизама за активно информисање грађана и приступ информацијама од 

значаја за учешће грађана у локалном одлучивању. 

- Спровођење механизама за консултовање и активно укључивање грађана у одлучивање о 

локалном буџету и поступку доношења локалних прописа и јавних политика. 

1. План активности 

 

Општи циљ: Јачање поверења између грађана и локалне самоуправе кроз подршку демократским 

праксама и креирању услуга локалне самоуправе оријентисаних на грађане. 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Општина Топола, Радно тело 

 

Показатељ (и) на нивоу 

oпштег циља 

(показатељ eфекта) 

Jединица       

мере 

Извор 

провере 

 

Почетна 

вреднос

т 

Базна 

година 

Циљaна вредност у 

последњој години 

АП 

Последња 

година 

важења АП 

Повећан број грађана који 

сведочи да је потрошња 

локалног буџета предмет 

Број 

Анкета о 

учешћу 

грађана, 

30 2022 
+70% више у односу 

на почетну вредност 
2025 

План активности: Укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини Топола 

2022-2025 

Предлагач: ОПШТИНА ТОПОЛА 

Координација и 

извештавање: 

Радно тело за израду, спровођење и праћење Плана активности за 

укључивање грађана/грађанки у процес доношења одлука о трошењу 

средстава из буџета општине Топола,2022-2025, формирана од стране 

Председника општине Топола, Решењем број 020-218/2022-05-II од 

26.04.2022. године (Надаље: Радно тело) 
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партиципативног 

одлучивања. 

МЕД 3 

       

Посебни циљ 1: Унапређење регулаторног, организационог и финансијског оквира за активности у 

области укључивања грађана у процесе 

доношења одлука у општини Топола, 2022-2025 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Општина Топола, Радно тело, Начелник 

Општинске управе 

Показатељ(и) на нивоу 

посебног циља (показатељ 

исхода) 

Jединица    

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вреднос

т 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

години 

т+1 

Циљaна 

вредност у 

години 

т+2 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

АП 

Унапређен учинак 

општинске управе Топола у 

области укључивања грађана 

у буџетске процесе 

Оцена Извештај 3 2022 4 5 5 

Унапређен учинак 

општинске управе Топола у 

области укључивања грађана 

у  поступку доношења 

локалних прописа и јавних 

политика 

Оцена 

Извештај 

са  Јавних 

расправа 

3 2022 4 5 5 

 

Мера 1.1: Јачање капацитета ЛС за креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у 

локалном одлучивању 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа 

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно 

изменити/усвојити за спровођење 

мере: 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи, стручним службама и посебним 

организацијама општине Топола (Правилник о систематизацији) 

 

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вреднос

т 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

години 

т+1 

Циљана 

вредност у 

години 

т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години 

АП 

Људски ресурси општинске 

управе задужени за креирање 

и спровођење механизама за 

укључивање грађана у 

локалном одлучивању 

Број 

запослених 

Интерно, 

системат

из ација 

радних 

места 

0 2022 1 1 1 

Знање и вештина запослених 

општинске управе за 

креирање  и спровођење 

механизама за укључивање 

грађана у 

локалном одлучивању 

Број обука 
Интерно, 

МЕД 3 
3 2022 5 6 6 

Квалитет извештаја са јавних 

расправа о локалном буџету 
Оцена МЕД 3 2 2022 3 4 5 

Изграђени и унапређени 

механизми за укључивање 

грађана у одлучивање на 

нивоу ЛС 

Број аката, 

других 

механизама 

Интерно, 

ЛИПА - 

МЕД 3 

1 2022 1 1 1 
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Изграђени и унапређени 

механизми за укључивање 

грађана на нивоу МЗ 

Број аката, 

других 

механизама 

Интерно, 

ЛИПА - 

МЕД 3 

 

1 

 

2022 

 

1 

 

1 

 

1 

Изграђени у унапређени 

механизми за укључивање  

осетљивих група грађана у 

одлучивање 

Број аката, 

других 

механизама 

Интерно, 

ЛИПА - 

МЕД 3 

1 2022 1 1 1 

Буџетска издвајања за 

пројекте идентификоване 

кроз „учешће грађана“, за 

неразвијене, руралне 

заједнице и за осетљиве 

категорије (укључујући 

пројекте који доприносе 

смањењу родне 

неравноправности укупно 

финансијска  

средства у 

000 дин. 

Интерно 0 2022 1.000 1.200 1.500 

        

Извор финансирања мере
1
 

Веза са програмским 

буџетом
2
 

Укупна процењена финансијска средства у 

000 дин. 

2022 2023 2024 2025 

Приходи из буџета 
Нов пројекат у оквиру 

програма 15 
0 1.000 1.200 1.500 

Финансијска подршка 

донаторских 

програма, МЕД 3 

Нов пројекат у оквиру 

програма 15 
0 400 480 600 

 

1
 Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У 

случају донаторских средстава, обавезно је навођење  конкрентног донатора. 
2
 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 

 

 

Назив активности: 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активност и 

 

Извор 

финанси

рања
3
 

Веза са 

програм

ск им 

буџетом
4
 

Укупна процењена 

финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 
5
 

у 

години 

т+1 

у 

години 

т+2 

у 

годин

и т+3 

1.1.1 Формирање 

саветодавног тела за 

израду, спровођење и 

праћење Плана 

активности за 

укључивање грађана 

у процесе доношења 

одлука у општини 

Топола, 2022-2025 

ЈЛС 
Председник 

општине 
30.04.2022 Нема     

1.1.2 Дефинисан и 

усвојен акт ЈЛС којим 

се усваја План 

активности за 

укључивање грађана 

у процесе доношења 

одлука у општини 

Топола, 2022-2025 

ЈЛС 

Радна група 

и 

Општинско 

веће 

октобар, 

2022 
Нема     

1.1.3 Ревизија и 

усвајање Правилника 

о 

Општинск 

о веће 

Начелник 

општинске 

управе 

Септембар 

2022 
Нема     
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систематизацији 

1.1.4 Обуке за 

запослене у области 

унапређења 

извештавања са 

јавних расправа 

 

ЈЛС 

Радна група, 

Одељење за 

буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности 

Децембар, 

2022 

Буџетска 

средства, 

МЕД 3 

0602-

4001 
5 6 6 

 

3
 Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У 

случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 

4
 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 

5
 Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена 

 

Мера 1.2: Развој система за праћење и партиципативну процену ефеката плана активности за 

укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини Топола 2022-2025 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа, Радно тело и Начелник Општинске управе 

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Институционално управљачко 

организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 

спровођење мере: 

План активности и пратећа акта 

 

Показатељ(и) на нивоу 

мере 

(показатељ резултата) 

Jединица   

мере 

 

Извор 

провере 

 

Почетна 

вредност 

 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

години 

т+1 

Циљана 

вредност у 

години 

т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години 

АП 

Активно укључени грађани 

/ представници грађана у 

тело за праћење и 

партиципативну процену 

ефеката плана активности 

за укључивање грађана у 

процесе доношења одлука у 

општини Топола, 2022-

2025 

Број 

Интерно, 

ЛИПА - 

МЕД 3 

0 2022 1 1 1 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска средства у 

000 дин. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Приходи из буџета Не планирају се средства       

Финансијска помоћ ЕУ       

 

 

 

Назив активности: 

 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активност и 

 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програ

мск им 

буџето

м 

Укупна процењена 

финансијска средства 

по изворима у 000 

дин. 

у 

годин

и т+1 

у 

годин

и т+2 

у 

годин

и т+3 
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1.2.1 Обуке за 

запослене за израду 

и примену 

алата/механизма за 

праћење и процену 

ефеката спровођења 

Плана активности за 

укључивање 

грађана у процесе 

доношења 

одлука у општини 

Топола 2022- 2025 

ЈЛС и 

Хелветас 

Радно тело и 

Одељење за 

буџет, 

финансије, 

привреду и 

друштвене 

делатности  

Март 2023 

Буџетска 

средства, 

МЕД 3 

0602 5 6 6 

1.2.2 Израда и 

усвајање 

алата/механизма за 

праћење и процену 

ефеката Плана 

активности за 

укључивање 

грађана у процесе 

доношења одлука у 

општини Топола, 

2022-2025 

ЈЛС 

Општинск 

о веће 

Хелветас 

Радно тело Март 2023 Нема 

    

1.2.3 Примена 

алата/механизма за 

праћење и процену 

ефеката Плана 

активности за 

укључивање 

грађана у процесе 

доношења одлука у 

општини 

Топола, 2022-2025 и 

извештавање 

ЈЛС 

Општинск 

о веће 

Хелветас 

Радно тело 

Март 

буџетске 

године за 

претходну 

годину 

Нема 

    

1.2.4 Израда и 

усвајање 

алата/механизма за 

праћење и процену 

ефеката Локалног 

програма за 

финансирање 

пројеката 

идентификованих 

кроз „учешће 

грађана“ 

Општинск 

о веће 
Радно тело Март 2023 Нема 

    

1.2.5 Примена 

алата/механизма за 

партиципативну 

процена ефеката 

Локалног програма 

за финансирање 

пројеката 

идентификованих 

кроз 

„учешће грађана“ 

Радно тело 

Сви 

корисници и 

Одељења 

Март 

буџетске 

године за 

претходну 

годину 

нема 

    

 

Посебни циљ 2: Информисање, консултовање и активно укључивање грађана у локалном одлучивању 

кроз јавне расправе и друге облике партиципације грађана 
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Институција одговорна за координацију и извештавање: Општина Топола, Радно тело и Начелник 

општинске управе, 2022-2025 

Показатељ(и) на нивоу 

посебног циља (показатељ 

исхода) 

Jединица 

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вреднос

т у 

години 

т+1 

Циљaна 

вредност 

у години 

т+2 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

АП 

Грађани који имају 

директну корист од 

буџетске подршке кроз 

Програме за 

финансирање пројеката 

идентификованих кроз 

„учешће грађана“ 

Број 
Интерно, 

МЕД 3 
0 2022 100 150 150 

Грађанке које имају 

директну корист од 

буџетске подршке кроз 

Програме за 

финансирање пројеката 

идентификованих кроз 

„учешће грађана“ 

Број 

 

Интерно, 

МЕД 3 

0 2022 100 150 150 

Осетљиве групе које имају 

директну корист од 

буџетске подршке кроз 

Програме за финансирање 

пројеката 

идентификованих кроз 

„учешће грађана“ 

Број 
Интерно, 

МЕД 3 
0 2022 1 2 3 

 

Мера 2.1: Спровођење механизама за активно информисање грађана и приступ информацијама од 

значаја за учешће грађана у локалном одлучивању. 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа, Начелник општинске управе 

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити 

за спровођење мере: 

План активности и пратећа акта 

 

Показатељ(и) на нивоу 

мере 

(показатељ резултата) 

Jединица     

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљана 

вреднос

т у 

години 

т+1 

Циљана 

вредност 

у години 

т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години 

АП 

Задовољство грађана 

квалитетом информација о 

локалном буџету 

 (родна сегрегација) 

% 

Анкета о 

учешћу 

грађана, 

МЕД 3 

0 2022 10 20 30 

Задовољство грађана 

квалитетом информација у 

поступку доношења 

локалних прописа и јавних 

политика (родна 

сегрегација) 

% 

Анкета о 

учешћу 

грађана, 

МЕД 3 

0 2022 10 20 30 

Задовољство грађана у 

најмање две МЗ 

квалитетом информација о 

изради развојних и 

финансијских планова МЗ 

(родна сегрегација) 

% 

Анкета о 

учешћу 

грађана, 

МЕД 3 
0 2022 20 20 30 
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Канали информисања 

грађана о локалном буџету 

и поступку доношења 

локалних прописа и 

јавних политика 

Број 

Интерно, 

ЛИПА - 

МЕД 3 

3 2022 5 7 7 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин. 

2022 2023 2024 2025 

Приходи из буџета Пројекат 0602-4001 100 200 300 400 

Финансијска подршка 

донаторских програма, МЕД 

3 

Пројекат 0602-4001     

 

Назив активности: 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активност и 

 

Извор 

финансир

ања 

Веза са 

програ

мск им 

буџето

м 

Укупна процењена 

финансијска средства 

по изворима у 000 

дин. 

у 

годин

и т+1 

у 

годин

и т+2 

у 

годин

и т+3 

2.1.1 Обуке за 

запослене 

у области 

информисања грађана 

Општинск

а управа и 

Хелветас 

Интерно, 

МЕД 3 
Март,    2023 

Буџетска 

средства, 

МЕД 3 

 0,00* 0,00* 0,00* 

2.1.2 Израда плана 

информисања грађана 

о јавним расправама и 

другим облицима 

укључивања грађана, 

информисања грађана 

на нивоу МЗ и 

информисања 

осетљивих категорија 

грађана, 2022-2025 

Општинск 

а управа, 

Општинск 

о веће и 

Хелветас 

Радно тело Јун, 2023 

Буџетска 

средства, 

МЕД 3 

    

2.1.3 Спровођење 

плана информисања 

грађана о јавним 

расправама и 

другим облицима 

укључивања грађана, 

Радна 

група 
Радно тело Мај, 2025 

Буџетска 

средства - 

Текући 

трошкови 

    

информисања грађана 

на нивоу МЗ и 

информисања 

осетљивих категорија 

грађана, 2022-2025 

        

 

Мера 2.2: Спровођење механизама за консултовање и активно укључивање грађана у одлучивање о 

локалном буџету и поступку доношења локалних прописа и јавних политика. 

Институција одговорна за реализацију: Општинска управа 

Период спровођења: 2022-2025 Тип мере: Подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: План активности и пратећа акта 

 

Показатељ(и) на нивоу 

мере 

(показатељ резултата) 

Jединица      

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљана 

вреднос

т у 

години 

т+1 

Циљана 

вредност 

у години 

т+2 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години 

АП 
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Задовољство грађана 

квалитетом 

консултативног процеса и 

активном укључивању у 

одлукама о локалном 

буџету (родна сегрегација) 

% 

Анкета о 

учешћу 

грађана, 

МЕД 3 

0 2022 10 20 30 

Задовољство грађана 

квалитетом 

консултативног процеса и 

активном укључивању у 

поступку 

доношења локалних 

прописа и јавних политика 

(родна сегрегација) 

% 

Анкета о 

учешћу 

грађана, 

МЕД 3 

0 2022 10 20 30 

Задовољство грађана у 

најмање две МЗ 

квалитетом консултативног 

процеса и 

активном укључивању у 

израду развојних и 

финансијских планова МЗ 

(родна сегрегација) 

% 

Анкета о 

учешћу 

грађана, 

МЕД 3 

0 2022 20 30 30 

Механизми консултовања 

и 

активног укључивања 

грађана у одлучивање о 

локалном буџету и 

поступку доношења 

локалних прописа и јавних 

политика 

Број 

Интерно, 

ЛИПА - 

МЕД 3 

1 2022 5 7 7 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена 

финансијска средства у 000 

дин. 

2022 2023 2024 2025 

Приходи из буџета Није потребно планирати 

средства 

    

Финансијска подршка донаторских 

програма, МЕД 3 

     

 

 

Назив активности: 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансир

ања 

Веза са 

програ

мск им 

буџето

м 

Укупна процењена 

финансијска средства 

по изворима у 000 

дин. 

у 

годин

и т+1 

у 

годин

и т+2 

у 

годин

и т+3 

2.2.1 Обуке за 

запослене у области 

консултовања и 

активног укључивања 

грађана у јавне 

расправе и друге 

облике 

укључивања грађана 

Општинск 

а управа 
МЕД 3 Март, 2023 

Буџетска 

средства, 

МЕД 3 

0602 0,00* 0,00* 0,00* 
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2.2.2 Спровођење 

Локалног програма за 

финансирање пројеката 

идентификованих кроз 

„учешће грађана“ 

Општинск 

а управа 

Радна тело, 

МЕД 3 

Децембар 

буџетске 

године 

Буџетска 

средства, 

МЕД 3 

    

2.2.3 Консултације 

грађана у вези са 

капиталним пројектима 

и 

јавним политикама и 

општинским одлукама 

Општинск 

а управа 
МЕД 3 

Новембар 

буџетске 

године 

Буџетска 

средства 
    

7. Праћење и евалуација 

Релизацију Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину и дефинисаних циљева треба редовно пратити и оцењивати. 

Основни циљ праћења активности на реализацији Плана активности за укључивање грађана у процес 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину је да се остваре 

предвиђени циљеви пројеката, да се достигне највећи могући утицај њихових резултата, као и да се уоче 

проблеми и потреба за променом приступа и начина рада, чиме се обезбеђује квалитет. 

Континуирано праћење Плана активности омогућава његову ревизију и прилагођавање новим 

околностима у циљу остваривања постављених циљева, као и ширење позитивних искустава и примера 

добре праксе. 

За реализацију Плана активности је задужено Радно тело. 

Фаза имплементације Плана активности је базирана на комбинацији акционог плана, организационе 

структуре и укључивању заинтересованих актера. 

У циљу боље имплементације Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о 

трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Топола, Радно тело координира 

и управља спровођењем Плана активности и система праћења, кроз директну сарадњу са надлежним 

институцијама, преко партнерских споразума, потписаних од различитих актера, укључених у реализацију 

одређених активности/пројеката. Установе које се финансирају из буџета локалне самоуправе су у обавези 

да спроводе активности кроз своје манифесстације као и редован рад за потребе Радне групе а у процесу 

укључивања грађана. 

Праћење и евалуацију као и укључивање свих буџетских корисника ће вршити Начелник општинске 

управе општине Топола. 

-5- 
На основу 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), у склопу 

разматрања Анализе цене комуналних услуга ЈКСП „Топола“ Топола број 641/1.1.1 од 21.02.2023. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.02.2023. године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Усваја се Анализа пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ из Тополе бр. 

641/1.1.1 од 21.02.2023. године. 

2. Утврђују се следеће економске цене основних комуналних услуга: 

Вода  

- домаћинства ............... 81,08 дин/m
3
 

- привреда ..................... 222,60 дин/m
3
 

- установе ...................... 140,04 дин/m
3
 

Канализација 

-     домаћинства..............   23,58 дин/m
3
 

-    привреда ...................... 72,23 дин/m
3
 

-    установе ....................... 44,22 дин/m
3
 

Пречистач 

-    домаћинства................. 31,16 дин/m
3
 

-    привреда ...................... 134,38 дин/m
3
 

-    установе ....................... 66,22 дин/m
3
.  
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3. Цене из тачке 2. овог Решења се утврђују ради обрачунавања  разлике између истих и цена из 

Ценовника основних комуналних услуга ЈКСП „Топола“, а ради давања субвенција наведеном предузећу 

из буџета општине Топола. 

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

Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења. 

6. Ступањем на снагу овог Решења, ставља се ван снаге Решење број 020-109/2023-05-III од 

9.02.2023. године. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-98/2023-05-III        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 22.02.2023. године                  Владимир Радојковић, с.р.  

-6- 
 На основу 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), у склопу 

разматрања Извештаја о реализацији пројекта „Развој услуга у општини Топола за децу и младе са 

тешкоћама у равоју“ током 2022. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.02.2023. године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Усваја се Извештај о реализацији пројекта „Развој услуга у општини Топола за децу и младе са 

тешкоћама у равоју“ током 2022. године, као у тексту подносиоца Извештаја Удружења за помоћ 

ментално недовољно развијеним особбама „Загрљај“ Топола број 02/2023 од 23.01.2023. године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 560-13/2023-05-III                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 22.02.2023. године           Владимир Радојковић, с.р. 

-7- 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 2/2019), Уговора о посредовању, РС Републичка дирекција за робне резерве, 

бр.338-41/2023-01 од 16.01.2023. године , Уговора о пословно-техничкој сарадњи са ПССС Крагујевац 

доо, број:40-38/2023-05-II од 31.01.2023. године, Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину 

(„Службени гласник СО Топола” број 17/2022), у склопу разматрања Захтева Одељења за буџет, 

финансије, привреду и друштвене делатности-саветника за област пољопривреде, број: 401-44/2023-03 од 

31.01.2023. године, 

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 9.02.2023. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању средстава за плаћање меркантилног кукуруза додељеног као помоћ пољопривредним 

газдинствима –узгајивачима млечних крава са подручја општине Топола 

 

Члан 1. 
Одобравају се из буџета општине Топола финансијска средства у укупном бруто износу од 

1.028.765,00 динара за услугу превоза меркантилног кукуруза на релацији Панчево – Бумбарево Брдо и 

услугу складиштења истог у временском интервалу до два месеца, регистрованим пољопривредним 

газдинствима са подручја општине Топола који су испунили услове по Јавном позиву Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а преко Републичке Дирекције за робне резерве РС. 

Члан 2. 

Услове по Јавном позиву из члана 1. Одлуке испунило је 175 регистрованих пољопривредних 

газдинстава са подручја општине Топола за 408.240 kg меркантилног кукуруза: 
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редн

и 

број 

са 

ранг 

лист

е РР 

Име и презиме 

подносиоца прија 
адреса 

општи

на 

број 

млечн

их 

крав 

количина 

кукуруза 
ХИД 

10 Милисав Глишић Крћевац бб Топола 8 1,920.00 742112001463 

15 Иван Марковић Рајковац бб Топола 16 3,840.00 742201000095 

16 Дејан Марковић Маскар бб Топола 15 3,600.00 742155001024 

24 Љиљана Ђорђевић Жабаре бб Топола 21 5,040.00 742040000082 

25 Данко Ивановић Крћевац бб Топола 25 6,000.00 742112000184 

26 Никола Чолић Иве Андрића 18 Топола 7 1,680.00 742236000110 

30 Милош Манојловић Белосавци бб Топола 15 3,600.00 741914002265 

41 Драган Милић Белосавци бб Топола 16 3,840.00 741914002380 

42 Милан Миловановић Овсиште бб Топола 26 6,240.00 742171000323 

43 Иван Спасић Крћевац бб Топола 13 3,120.00 742112001570 

45 Зоран Пантић Загорица бб Топола 7 1,680.00 742058001436 

48 Милан Антонијевић Горња Трнава бб Топола 28 6,720.00 741973000044 

67 Петар Петровић Жабаре бб Топола 7 1,680.00 742040001510 

68 Радослав Милић Шуме бб Топола 5 1,200.00 742244000375 

69 Гордана Марковић Клока бб Топола 16 3,840.00 742104003378 

71 Драгана Милошевић Рајковац бб Топола 21 5,040.00 742201000731 

72 Мирјана Зебић Рајковац бб Топола 15 3,600.00 742201000749 

73 Јелена Митровић Рајковац бб Топола 10 2,400.00 742201000988 

78 Цветана Марковић Рајковац бб Топола 13 3,120.00 742201000020 

79 Мирослав Пантић Горња Трнава Топола 6 1,440.00 741973001885 

82 Радиша Стевановић Рајковац бб Топола 17 4,080.00 742201000277 

83 Радојица Јовановић Рајковац бб Топола 6 1,440.00 742201000061 

91 Милан Минић Овсиште бб Топола 5 1,200.00 742171000372 

115 Мирјана Ранковић Јунковац бб Топола 8 1,920.00 742082000933 

116 
Мирјана 

Димитријевић 
Крћевац бб Топола 7 1,680.00 742112001901 

117 Момчило Сточић Горович бб Топола 15 3,600.00 741990000555 

118 Горан Ђорђевић Горња Трнава бб Топола 11 2,640.00 741973000184 

119 Радмила Станковић Наталинци бб Топола 10 2,400.00 742163001503 

120 Радослав Марковић Горња Трнава бб Топола 9 2,160.00 741973000713 

125 Марко Алексијевић Горња Трнава бб Топола 7 1,680.00 741973012981 

138 Драган Ранчић Овсиште бб Топола 3 720.00 742171000851 

143 Данијела Вучићевић Рајковац бб Топола 15 3,600.00 742201000350 

144 Милан Манојловић Крћевац бб Топола 24 5,760.00 742112001612 

146 Јован Богићевић  Шуме бб Топола 15 3,600.00 742244000045 

162 Славиша Савић Рајковац бб Топола 8 1,920.00 742201000756 

166 Зоран Миловановић Маскар бб Топола 20 4,800.00 742155000216 

183 Љиљана Мијаиловић Војковци бб Топола 13 3,120.00 741965000697 

187 Милан Ђорђевић Жабаре бб Топола 2 480.00 742040000108 

188 Александар Радовић Рајковац бб Топола 12 2,880.00 742201000202 

191 Томислав Васић Клока бб Топола 9 2,160.00 2103955500858 

192 Драган Радовић Рајковац бб Топола 14 3,360.00 742201000707 

196 Ђорђе Ивановић Крћевац бб Топола 4 960.00 742112000192 

206 Веса Живановић Горња Трнава бб Топола 10 2,400.00 741973001828 
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207 Зоран Ђокић Доња Трнава бб Топола 7 1,680.00 742023002428 

208 Славољуб Јовановић Горович бб Топола 11 2,640.00 741990000076 

212 Зорица Ђорђевић Топола (село) бб Топола 11 2,640.00 742236002538 

220 Милан Радојичић Доња Трешњевица бб Топола 9 2,160.00 742015001420 

221 Марко Николић Рајковац бб Топола 12 2,880.00 742201000392 

227 Момчило Ђорђевић Жабаре бб Топола 25 6,000.00 742040000132 

231 Ненад Гајић Загорица бб Топола 5 1,200.00 742058000248 

232 Радојица Гавриловић Горња Трнава бб Топола 5 1,200.00 741973002123 

273 Драгиша Танасковић Загорица бб Топола 13 3,120.00 742058001337 

278 Милош Пантић Горович бб Топола 4 960.00 741990000753 

279 Славољуб Ђукић Клока бб Топола 12 2,880.00 742104000283 

280 Марко Ђукић Клока бб Топола 8 1,920.00 742104003055 

281 Бојан Стојадиновић Клока бб Топола 10 2,400.00 742104001372 

288 Предраг Ћатић Горња Трнава бб Топола 10 2,400.00 741973014102 

299 Милош Ђорђевић Горович бб Топола 10 2,400.00 741990000035 

300 Добрица Сремчевић Жабаре бб Топола 4 960.00 742040000694 

321 Рајко Ђокић Доња Трешњевица бб Топола 2 480.00 742015000109 

322 Радослав Вукадиновић Белосавци  бб Топола 6 1,440.00 741914001390 

325 Перица Јовановић Горња Трнава бб Топола 5 1,200.00 741973000416 

328 Ђорђе Савић Горња Трнава  Топола 18 4,320.00 741973001414 

340 Саша Јанковић Доња Трнава бб Топола 9 2,160.00 742023001479 

345 Предраг Росић Манојловци бб Топола 6 1,440.00 742147000092 

348 Владан Јанковић Горња Трнава бб Топола 6 1,440.00 741973012619 

362 Милосав Бабић Јунковац бб Топола 8 1,920.00 742082002947 

363 Петар Савић Горња Трнава бб Топола 4 960.00 741973001380 

365 Радиша Павловић Горња Трнава бб Топола 4 960.00 741973001083 

388 Зоран Перишић Доња Трешњевица бб Топола 11 2,640.00 742015000380 

389 Звонимир Марковић Наталинци бб Топола 5 1,200.00 742163001305 

396 Зоран Максимовић Горович бб Топола 4 960.00 741990000092 

397 Дејан Димитријевић Белосавци  бб Топола 24 5,760.00 741914000202 

399 Горан Радовић Рајковац бб Топола 9 2,160.00 742201000087 

400 Микица Павловић Горња Трнава бб Топола 6 1,440.00 741973001075 

401 Саша Вујић Овсиште бб Топола 3 720.00 742171001768 

402 Милан Николић Доња Трешњевица бб Топола 41 9,840.00 742015000919 

437 Драган Мијатовић Белосавци бб Топола 31 7,440.00 741914002216 

451 Милош Марковић Топола село бб Топола 8 1,920.00 742228000607 

468 Владета Радисављевић Рајковац бб Топола 20 4,800.00 742201000160 

490 Милан Пантелић Блазнава бб Топола 7 1,680.00 741922000319 

492 Зоран Радовић Рајковац бб Топола 10 2,400.00 742201000228 

493 Радослав Ранић Доња Трнава бб Топола 4 960.00 742023002717 

494 Дејан Караклић Клока бб Топола 9 2,160.00 742104000549 

495 Добрица Арсенијевић Клока бб Топола 6 1,440.00 742104001901 

496 Дејан Ристић Загорица бб Топола 6 1,440.00 742058001105 

508 Небојша Ранковић Жабаре бб Топола 7 1,680.00 742040002435 

509 Драгослав Петровић Клока бб Топола 5 1,200.00 742104001075 

514 Жељко Краинчевић Жабаре бб Топола 11 2,640.00 742040001361 

535 Радомир Чолић Жабаре бб Топола 11 2,640.00 742040002179 

536 Саша Илић Горња Трнава бб Топола 9 2,160.00 741973013211 

537 Милан Јокић Овсиште бб Топола 29 6,960.00 742171000158 

538 Милош Миловановић Белосавци бб Топола 11 2,640.00 741914000806 
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539 Зоран Николић Јеленац бб Топола 19 4,560.00 742074000172 

540 Слободан Мијаиловић Горович бб Топола 3 720.00 741990000159 

541 Ђорђе Недељковић Крћевац бб Топола 11 2,640.00 742112000440 

542 Слађана Јевтић Шуме бб Топола 5 1,200.00 742244001530 

574 Дејан Величковић Рајковац бб Топола 6 1,440.00 742201000723 

586 Љиљана Живковић Клока бб Топола 4 960.00 742104001687 

600 Милован Марковић Жабаре бб Топола 4 960.00 742040000330 

601 Љиљана Милошевић Клока бб Топола 11 2,640.00 742104000879 

602 Драган Пантић Загорица бб Топола 6 1,440.00 742058002319 

604 Драган Павловић Доња Трешњевица бб Топола 5 1,200.00 742015000356 

614 Нада Милатовић Белосавци бб Топола 20 4,800.00 741914002414 

615 Даница Радивојевић Јеленац бб Топола 13 3,120.00 742074000917 

616 Весна Чолић Жабаре бб Топола 14 3,360.00 742040000934 

618 
Слободан 

Димитријевић 
Белосавци бб Топола 7 1,680.00 741914002307 

628 Војин Савковић Доња Трнава бб Топола 6 1,440.00 742023001149 

629 Добрица Николић Јеленац бб Топола 8 1,920.00 742074000206 

636 Владан Милосављевић Доња Трнава бб Топола 13 3,120.00 742023000596 

637 Миодраг Николић Белосавци бб Топола 7 1,680.00 741914002240 

664 Саша Андрејић Горња Трнава бб Топола 3 720.00 741973000036 

665 Драган Благојевић Горња Трнава бб Топола 4 960.00 741973000127 

666 Милан Маринковић Јунковац бб Топола 4 960.00 742082000354 

667 
Снежана Живанић 

Вучићевић 
Шуме бб Топола 16 3,840.00 742244001456 

668 Марина Николић Маскар бб Топола 9 2,160.00 742155001040 

685 Миладин Радојичић Доња Трнава бб Топола 3 720.00 742023000893 

689 Бојан Ђукић Клока  бб Топола 14 3,360.00 742104003337 

690 Драган Марковић Доња Трнава бб Топола 4 960.00 742023000430 

691 Жељко Радојевић Шуме бб Топола 7 1,680.00 742244001407 

694 Рајко Милићевић Белосавци бб Топола 18 4,320.00 741914000772 

695 Драгана Томашевић Клока бб Топола 6 1,440.00 742104003279 

696 Милица Ивић Жабаре бб Топола 11 2,640.00 742040000918 

702 Милан Рајковић Војковци бб Топола 5 1,200.00 741965000507 

715 Мирољуб Тодоровић Јеленац бб Топола 5 1,200.00 742074000479 

716 Велимир Милојевић Горович бб Топола 2 480.00 741990000183 

719 
Никола Мијаиловић 

Војков 
Војковци бб Топола 12 2,880.00 741965000788 

729 Гордана Петровић Загорица бб Топола 5 1,200.00 742058000420 

730 Срђан Маринковић Горња Трнава бб Топола 5 1,200.00 741973002073 

731 Милан Стевановић село Топола бб Топола 12 2,880.00 742236000821 

732 Ненад Савић Загорица бб Топола 6 1,440.00 742058001147 

737 Милош Матић Клока бб Топола 6 1,440.00 742104000804 

741 Биљана Обрадовић Маскар бб Топола 16 3,840.00 742155000646 

749 Горан Јелесијевић Маскар бб Топола 11 2,640.00 742155001032 

751 Александар Ташић Крћевац бб Топола 15 3,600.00 742112000655 

752 Драгана Марковић Маскар бб Топола 6 1,440.00 742155001057 

763 Ивица Ивановић Загорица бб Топола 11 2,640.00 742058002293 

764 Перица Петровић Винча бб Топола 5 1,200.00 741957000416 

775 Михал Елор Клока бб Топола 7 1,680.00 742104000291 

802 Милош Тодосијевић Белосавци бб Топола 4 960.00 741914001788 

803 Зоран Станојевић Клока бб Топола 18 4,320.00 742104001331 
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818 Драган Пејић Маскар бб Топола 17 4,080.00 742155001016 

821 
Мирослав 

Станисављевић 
Горња Шаторња бб Топола 3 720.00 741981000507 

822 Драган Гигић Топола село бб Топола 6 1,440.00 742236000250 

823 Горан Лазаревић Клока бб Топола 13 3,120.00 742104000630 

842 Сања Туфегџић Клока бб Топола 7 1,680.00 742104001604 

843 Бојан Стојадиновић Јунковац бб Топола 9 2,160.00 742082003135 

844 Драган Ристић Доња Трнава бб Топола 7 1,680.00 742023001123 

845 Радмила Тодоровић Јеленац бб Топола 3 720.00 742074000453 

846 Милош Милованчевић Крћевац бб Топола 6 1,440.00 742112001562 

847 Јова Лукић Шуме бб Топола 4 960.00 742244000276 

848 Воја Миленковић Наталинци бб Топола 6 1,440.00 742163000257 

851 Мирослав Милановић Доња Трнава бб Топола 5 1,200.00 742023000497 

873 Јован Дамњановић Топола село бб Топола 6 1,440.00 742236002017 

874 Слободанка Симић Светлић бб Топола 5 1,200.00 742210000375 

875 Александар Лакић Жабаре бб Топола 13 3,120.00 742040000249 

876 Божидар Ристић Наталинци бб Топола 3 720.00 742163000430 

877 Милан Славковић Белосавци бб Топола 14 3,360.00 741914001242 

896 Ђорђе Дамњановић Клока бб Топола 8 1,920.00 742104001893 

897 Иван Ивошевић Светлић бб Топола 5 1,200.00 742210000565 

898 Живорад Ђурђевић Доња Трнава бб Топола 8 1,920.00 742023000182 

899 Славиша Костић Клока бб Топола 5 1,200.00 742104000580 

922 Светолик Пантић Маскар бб Топола 6 1,440.00 742155000299 

944 Слађан Поповић Шуме бб Топола 4 960.00 742244000524 

945 Дарко Петровић Маскар бб Топола 6 1,440.00 742155000349 

946 Батиша Павловић Овсиште бб Топола 3 720.00 742171001883 

947 Предраг Вукићевић Светлић бб Топола 3 720.00 742210000409 

955 Добросав Николић Овсиште бб Топола 3 720.00 742171000406 

956 Миленко Милојевић Овсиште бб Топола 5 1,200.00 742171000426 

962 Александар Луковић Белосавци бб Топола 6 1,440.00 741914000509 

969 Радоје Вукајловић Белосавци бб Топола 23 5,520.00 741914002448 

970 Драган Марковић Светлић бб Топола 5 1,200.00 742210000607 

975 Дарко Тодоровић Јеленац бб Топола 13 3,120.00 742074000461 

977 Стефан Стојадиновић Клока бб Топола 14 3,360.00 742104003535 

        1701 408,240.00   

 

Члан 3. 
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се стварањем билансног простора у оквиру Одлуке о 

буџету општине Топола за 2023. годину („Сл. гласник СО Топола“ број 17/2022). 

Члан 4. 
Овлашћује се Председник општине да донесе Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за 

намене из члана 1. Одлуке. 

Члан 5. 
Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs. 

Члан 6. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола. 

Члан 7. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-165/2023-05-III                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Дана: 9.02.2023. године                                                                                             Владимир Радојковић, с.р. 

http://www.topola.rs/
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-8- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-

др. 101/2016-др. Закон, 47/2018-др. Закон), члана 40  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), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени 

гласник СО Топола“ бр. 5/2019) и члана VII став 2. Програма коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 1/2020 и 8/2020), у склопу разматрања Извештаја о одржавању 

путева и улица на територији општине Топола за 2022. годину, 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.02.2023. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Усваја се Извештај о одржавању путева и улица на територији општине Топола за 2022. 

годину, који је донео ЈКСП „Топола“ Топола под бројем 576/1.4.20 дана 14.02.2023. године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 352-36/2023-05-III                                                                                           Владимир Радојковић, с.р. 

Дана: 22.02.2023. године 

                                                                                            

                    

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

1. Одлука о висини студентске стипендије за школску 2022/2023 годину Страна 1. 

 

2. 
Одлука о проглашењу коначних резултата избора за чланове Савета 

месне заједнице Белосавци  одржаних 26.02.2023. године 
Страна 1. 

 

3. 
Одлука о проглашењу коначних резултата избора за чланове Савета 

месне заједнице Витлина одржаних 26.02.2023. године 
Страна 2. 

 

4. 

Решење о усвајању Плана активности за укључење грађана у процес 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза 

на имовину 2022-2025 и План активности за укључење грађана у 

процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу 

пореза на имовину 2022-2025  

Страна 4. 

 

5. 
Решење о усвајању Анализе пословања Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Топола“ из Тополе 
Страна 17. 

 

6. 

Решење о усвајању Извештаја о реализацији пројекта „Развој услуга у 

општини Топола за децу и младе са тешкоћама у развоју“ током 2022. 

годину 

Страна 18. 

 

7. 

Решење о одобравању средстава за плаћање меркантилног кукуруза 

додељеног као помоћ пољопривредним газдинствима – узгајивачима 

млечних крава са подручја општине Топола 

Страна 18. 

   

8. 
Решење о усвајању Извештаја о одржавању путева у улица на 

територији општине Топола за 2022. годину 
Страна 22. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Исидора Николић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Владимир Радојковић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


