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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике 

Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 49. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2008) и члана 2. 

Пословика Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008),  

       Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 11.04.2013.године,  донело је 

  

П Р А В И Л Н И К 

О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

                 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о новчаној помоћи породици са троје и више деце на територији општине Топола (у даљем 

тексту: Правилник) уређује се право на новчану помоћ породици са троје и више деце лошег материјалног стања са 

пребивалиштем на територији општине Топола, као и услови и начин остваривања овог права.  

              

II ПРАВА, УСЛОВИ И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

 

Члан 2. 
Право на новчану помоћ остварује родитељ за свако дете почев од трећерођеног, па надаље под условима: 

1. да има држављанство Републике Србије или пребивалиште, односно боравиште, ако је избеглица или 

расељено лице са територије Косова и Метохије, на територији општине Топола у тренутку рођења 

детета,  

2. да се непосредно брине о детету.  

Редослед рођења детета утврђује се према броју живорођене деце мајке, у моменту подношења захтева. 

 

Члан 3. 

               Новчана помоћ из члана 2. овог Правилника се исплаћује у 9 месечних рата, почев од дана доношења 

правоснажног решења о признатом праву.  

               Износ  помоћи из става 1. овог члана, утврђује се решењем за сваку календарску годину, у складу са Одлуком о 

буџету Општине, за ту годину и планираним средствима за ове намене. 

 

Члан 4. 

Захтев за остваривање овог права подноси се најкасније у року од 90 дана, од дана рођења детета, Председнику 

општине Топола, који решењем одлучује о признавању права и исплати новчане помоћи, а у складу са овим 

Правилником. 

Рок од 90 дана може бити продужен у изузетним случајевима, а не дуже од шест месеци од дана рођења детета, 

под условом да подносилац захтева располаже доказима надлежног органа и институција о немогућности подношења 

захтева у року од 90 дана.  

Члан 5. 

  Уз захтев за признавање права на новчану помоћ се прилаже: 

1) извод из матичне књиге рођених за дете / сву децу,  

2) оверена фотокопија личне карте подносиоца захтева, односно оверена фотокопија избегличке 

легитимације ако је мајка избеглица, или оверена фотокопија легитимације интерно расељеног лица и 

уверење о боравишту, ако је мајка расељено лице са територије Косова и Метохије,  

3) број текућег рачуна или штедне књижице подносиоца захтева, 

4) уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева, 
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5) уверење о пребивалишту за дете / децу и доказ да подносилац захтева има пребивалиште на територији 

општине Топола најмање две године, 

6) изјава о кућној заједници, 

7) мишљење Центра за социјални рад да се подносилац захтева непосредно брине о детету и о социјално - 

економском статусу породице, 

8) уверење да се подносилац захтева налази на тржишту рада. 

                                       

Члан 6. 
Против решења којим се одлучује о праву на новчану помоћ из претходних чланова овог Правилника, може се 

изјавити жалба у року од 15 дана, од пријема решења. Жалба се подноси Општинском већу општине Топола.    

                                           

Члан 7. 

Исплата новчане помоћи извршиће се на текући рачун или штедну књижицу родитеља, по  правоснажном 

решењу Председника општине, а у складу са планираним средствима за ове намене, у буџету општине Топола. 

             

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

О спровођењу овог Правилника стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола.                                            

Члан 9. 

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

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-30/2013-05-III 

Дана: 11.04.2013. године 

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                       Драган Јовановић, с.р. 

 

-2- 

На основу члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013), члана 

21. Одлуке о општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и члана 13. 

Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник СО Топола“, број 3/2009 и 6/2011), а на предлог Одељења за 

привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола,  

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 11.04.2013. године, донело је   

 
П Р А В И Л Н И К 

О КАТЕГОРИЈАМА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

КОЈА МОГУ БЕСПЛАТНО ДА КОРИСТЕ ПАРКИНГ МЕСТА 

НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

Члан 1. 

  На јавним паркиралиштима места обележена за паркирање возила могу бесплатно да користе следеће 

категорије лица са инвалидитетом, под условом да имају регулисано пребивалиште на територији општине Топола и 

регистровано возило са одговарајућим ознакама и то: 

− Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I – X групе инвалидитета, 

− Породични инвалиди, по основу палог борца из оружаних акција после 17.08.1990. године, 

− Слепа лица, као и лица са другим видовима телесног оштећења у износу од 60-100%, утврђеног по основу 

решења републичког фонда ПИО, 

− Родитељи, односно стараоци инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице и слепе деце, под 

условом да поседују решења о категоризацији, 

− Лица која имају право на пратиоца или на туђу његу и помоћ по основу решења надлежног органа. 

 

Члан 2. 

  Паркинг места за паркирање возила инвалида могу бесплатно да користе и инвалидске установе, организације 

и удружења са седиштем на територији општине Топола, највише за једно возило и возила која су према одредбама 

Закона о безбедности саобраћаја означена као возила за превоз инвалидних лица. 

 

Члан 3. 

  Паркинг карту за инвалидна лица и установе, организације и удружења из члана 2. овог Правилника, издаје  

предузеће које обавља делатност управљања и одржавања јавних паркиралишта у виду налепнице за унутрашњу страну  



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XVII      Број 8     12. април 2013.    страна  3 

 

  

предњег ветробранског стакла, за текућу календарску годину, на основу писменог захтева, а потврду о издавању 

налепнице издаје Служба за борачко – инвалидску заштиту Општинске управе општине Топола. 

 

Члан 4. 

  Уз захтев за издавање потврде подносе се фотокопије следећих докумената: 

− Важеће решење о групи инвалидитета, решење о праву на породичну инвалиднину по основу палог борца, решење 

о степену телесног оштећења, решење о категоризацији детета, решење о праву на туђу негу и решење о праву на 

својство пратиоца инвалидног лица, 

− Фотокопија обе стране личне карте и саобраћајне дозволе корисника возила или брачног друга корисника, односно 

родитеља или стараоца детета са инвалидитетом, 

− Доказ о степену сродства (извод из матичне књиге рођених или венчаних), 

− Инвалидске установе, организације и удружења, као и возила означена за превоз инвалидних лица, уз захтев 

прилажу фотокопију решења о регистрацији, као и доказ о обављању делатности, са подацима о возилу за које се 

подноси захтев за бесплатну паркинг карту. 

 

Члан 5. 

  Корисник права из чланова 1. и 2. овог Правилника дужан је да обавести Одељење за привреду, буџет, трезор и 

друштвене делатности Општинске управе општине Топола – Службу за борачко – инвалидску заштиту о отуђењу 

моторног возила или набавци новог. 

Члан 6. 

          Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику СО Топола“.  

    

Члан 7. 

              Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Одлука о категоријама лица са посебним потребама која 

могу бесплатно да користе паркинг места на јавним паркиралиштима, број 020-230/2009-03 од 29.06.2009. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-29/2013-05-III            

Дана: 11.04.2013. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                       Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 49. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 1. 

и 21. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник СО Топола“, број 2/2008) и члана 2. Пословика Општинског већа 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008),   

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 11.04.2013.године,  донело је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА  

КОЈЕ СУ ДАТЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА  

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ТОПОЛА   

 

Члан 1. 

Правилником о начину коришћења стамбених јединица које су дате на коришћење социјално угроженим 

породицама са подручја општине Топола (у даљем тексту: Правилник) регулише се начин коришћења стамбених 

јединица које су дате на коришћење социјално угроженим породицама са подручја општине Топола, по престанку 

уговора о закупу и то: 

- стамбене jединице површине 52,73 м
2
, број стана 5, први спрат, ламела 2, у стамбеној згради на кп бр. 

1746/9 КО Варош Топола и 

- стамбене јединице површине 37,02 м
2
, број стана 5/9, ламела 2, у стамбеној згради на кп бр. 1746/9 КО 

Варош Топола  

обе у улици Боривоја Дробњаковић у Тополи.                           

 

Члан  2. 

Стамбене јединице из члана 1. овог уговора по истеку Уговора о закупу могу се дати поново у закуп истим 

закупцима, под условом да испуњавају услове који су прописани Правилником за избор корисника стамбене јединице - 

објекта за социјално угрожене породице са подручја општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 3/2007). 

 

Члан  3.        

Председик општине Топoла образоваће комисију са задатком да утврди испуњеност услова за давање 

стамбених јединица у закуп и за контролу наменског коришћења истих, а у складу са чланом 2. овог Правилника. 
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На основу извештаја Комисије из предходног става, председик Општине на предлог Комисије доноси решење о 

давању у закуп стамбених јединица и закључује уговор о давању у закуп истих. 

 

Члан  4. 

Закупци стамбених јединица у роковима предвиђеним у уговору о закупу стамбене јединице коју користе по 

овом основу, могу закуподавцу поднети захтев за поновно давање у закуп исте стамбене јединице. 

По поднетом захтеву, Комисија из члана 3. овог Правилника даје предлог председнику општине Топола за 

доношење решења о додели стамбене јединице на коришћење. 

 

Члан  5. 

Уговор о закупу стамбене јединице закључује се на период до пет (5) година, без права откупа и без права 

прерастања закупа у трајни закуп. 

Члан  6. 

Закупцу престаје уговор о закупу стамбене јединице у случају: 

− стицања непкретности на територији Републике Србије или у другој земљи, 

− давањем стамбене јединице у подзакуп, 

− ненаменског коришћења стамбене јединице, 

− ако стамбену јединицу не користи три месеца непрекидно. 

 

Члан  7. 

Уколико Комисија из члана 3. овог Правилника утврди да закупац стамбене јединице не испуњава услове из 

члана 2. овог Правилника за ту стамбену јединицу, спроводи се поступак за давање на коришћење који је прописан 

Правилником за избор корисника стамбене јединице - објекта за социјално угрожене породице са подручја општине 

Топола. 

Члан   8. 

На све што није предвиђено овим Правилником, примењиваће се одредбе Закона о становању и Закона о 

облигационим односима, које важе у моменту доношења овог Правилника. 

 

Члан   9. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА        

Број: 110-31/2013-05-III                                    

Дана: 11.04.2013. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                       Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о регионалном развоју (,,Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10), члана 49. 

Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском 

већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013 ), члана 2. и 50. Пословника Општинског 

већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 11.04.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Предлаже се Министарству Регионалног развоја и локалне самоуправе Републике Србије да се за члана   

Регионалног развојног савета за Регион Шумадије и Западне Србије именује 

 

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, председник општине Топола, као представник јединица локалних  самоуправа. 

 

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

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-141/2013-05-III 

Дана: 11.04.2013. године                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                       Драган Јовановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј  

  
 
  

1. ПРАВИЛНИК О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ  

И ВИШЕ ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА Страна 2. 

 

 

 

 

2. ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЈАМА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

КОЈА МОГУ БЕСПЛАТНО ДА КОРИСТЕ ПАРКИНГ МЕСТА 

НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА Страна 2. 

  

  

3. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА  

КОЈЕ СУ ДАТЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА  

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ТОПОЛА   Страна 3. 

  

  

4. РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВУ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ О  ПРЕДЛОГУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋА ЗА ЧЛАНА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈНОГ САВЕТА ЗА 

РЕГИОН ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ   Страна 4. 
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