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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту  („Службени гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011-др.закон), члана 1. 

и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008 и 6/2013), члана 2. и 

50. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број15/2008) и  члана 3. Решења о 

образовању комисије за расподелу средстава спортским удружењима број 021-5/2014-05-III од 14.01.2014.год. 

 Општинско  веће општине Топола,  на седници одржаној 24.01.2014. године,  донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

 

Члан 1. 

 Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета 

општине Топола, односно одобрење програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на 

територији општине Топола као и начин и поступак враћања средстава уколико се утврди да подносилац програма, 

средства не користи за реализовање одобрених програма.  

 

Члан 2. 

 Потребе и интереси грађана у области спорта  за чије остваривање се обезбеђују средства из  буџета  општине 

Топола јесу:  

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно 

деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;  

2) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских 

савеза на територији општине Топола од посебног значаја општину Топола, у зависности од тога да ли је спортска 

грана од значаја за општину Топола која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се 

унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват 

бављења грађана спортом;  

3)  информисање грађана у области  спорта; 

4)  изналажење  могућности  за унапређивање стручног рада учесника у спорту са територије општине Топола;  

5) рационално и наменско коришћење спортских објеката у јавној својини, кроз одобравање њиховог 

коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта. 

 

Члан 3. 

 Општина Топола у финансирању подстицања програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма може учестововати у границама средстава одобрених за ту намену у буџету општине, а на основу критеријума 

из овог правилника. 

Члан 4. 

 Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. Правилника имају 

спортска удружења са територије општине Топола  која за обављање својих активности користе средства у  јавној  

својини  и која не наплаћују своје услуге  кроз чланарине или на неки други начин. 

 

Члан 5. 

 Категоризација спортских удружења утврђује се за следеће спортове: фудбал, одбојка, рукомет, кошарка, 

карате, аикидо, ауто- мото спорт, стрељаштво, спортски риболов, шах, кинолошко друштво и друга спортска удружења  

ако се укаже потреба  за финансирање активности у току године. 

 

Члан 6. 

 Критеријуми за категоризацију спортова из члана  5. овог Правилника су следећи: 
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- остварени резултати; 

- традиција спорта; 

- медијска заступљеност и популарности; 

- здравствени, социјални и други утицај на учеснике; 

- финансијски значај и финансијска самосталност; 

- рекламна атрактивност; 

- приступачност и друго. 

 

Члан 7. 

На основу критеријума за категоризацију, спортови се разврставају у шест група: 

 Прва група: Фудбал 

 Друга група: Одбојка и  Рукомет 

 Трећа група: Кошарка и Карате 

 Четврта група:Ауто-Мото спорт, Спортски риболов, Кинолошко друштво, Стрељаштво, Аикидо, Клубови  

              особа са инвалидитетом 

 Пета група:  Спортски савез општине Топола 

 Шеста група: Остали спортови 

 

      Члан 8.  

Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се на следећи начин: 

 1. За прву групу  40% средстава опредељених у буџету општине.    

 2. За другу групу 28 % средстава опредељених у буџету општине.  

3. За трећу групу 13% средстава опредељених у буџету општине. 

 4. За четврту групу  12% средстава опредељених у буџету општине. 

 5. За пету групу  5% средства опредељених у буџету општине. 

 6. За остале спортове 2% средстава  опредељених у буџету  општине. 

   

      Члан 9. 

Расподела средстава у оквиру група  ће се вршити на основу достављених програма а по  следећим 

критеријумима: 

- Ранга такмичења; 

- Постигнути резултати; 

- Број такмичара у редовном систему такмичења; 

- Трошкови такмичења. 

- Структура извора финансирања  ( да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма  из 

сопствених средстава) 

- Иновације, односно развој конкретног  спорта у складу са програмом. 

  

            Члан 10.  

Основни услови за доделу средстава из члана 1. овог правилника су: 

- да је седиште подносиоца програма на територији општине, 

- да је подносилац Програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање; 

- да се Програм реализује на територији општине. 

- да се благовремено јави на јавни конкурс и достави документацију у складу са условима конкурса. 

 

Члан 11. 

 Расподела средстава из члана 4. став 1. овог правилника врши се на основу јавног конкурса.  

 Јавни конкурс расписује Комисија  за расподелу средстава спортским удружењима. 

 Акт о расписивању јавног конкурса садржи: 

- предмет јавног конкурса 

- потребну документацију која се подноси уз пријаву 

- критеријуме за одабир програма 

- датум почетка и завршетка  јавног конкурса 

- адресу на коју се доставља пријава 

 

Члан 12. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за за расподелу средстава спортским удружењима  коју образује 

Општинско  веће општине Топола  

Конкурс се објављује на званичној интернет страни Општине  Топола  www.topola.com , на огласној табли 

општинске управе општине Топола и у средствима јавног информисања. 

 

Члан 13. 

 Одлуку о додели средстава доноси Општинско  веће на предлог Комисије за за расподелу средстава спортским  

удружењима. 
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 Додељена средства се уплаћују на текући рачун  подносиоца програма, са којима се закључује уговор  о 

њиховом финансирању,  а на основу захтева за трансфер средстава и у складу са оствареним приходима у буџету. 

Захтев за трансфер средства  заједно са пратећом документацијом  а  у складу   са Правилником о раду трезора 

се доставља органу надлежном за послове финансија. 

 

Члан 14. 

 Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за која су додељена.  

 Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај средстава као и предузимање  одређених казнених 

мера у складу са Законом о буџетском систему. 

Члан 15. 

         Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац програма  је дужан да достави 

Комисији за расподелу средстава спортским удружењима најмање једанпут годишње. 

            Комисија у посебним случајевима може тражити извештавање од стране спортских удружења и више пута у 

току године. 

 Извештај о реализовању програма за који су додељена средства разматра Комисија за расподелу средстава 

спортским удружењима и  исти доставља Општинском  већу на разматрање и усвајање. 

 

Члан 16. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-12/2014-05-III 

Дана: 24.01.2014. године 

                    ПРЕДСЕДНИК 

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                Драган Јовановић, с.р. 
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П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ТОПОЛИ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 Наведени Програм урађен је на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи, члана 4. и 9. Закона о 

комуналним делатностима и члана 11. став 1. тачка 5. и члана 108. Статута општине Топола као и Одлуке о одржавању 

чистоће коју је донела Скупштина општине Топола на седници од 29.11.2013 године. 

 

 Опште одредбе 

 

 Обављање комуналне делатности поверено је од стране општине Комуналном предузећу како би се обезбедила и 

унапредила јавна хигијена у складу са важећим прописима. Да би се обезбедило несметано функционисање општине по 

питању јавне хигијене, планом је предвиђено управљање комуналним отпадом, односно његово сакупљање из 

стамбених, пословних, мешовитих и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање,укључујући 

управљање, санирање и затварање дивљих депонија. 

 Програмом није обухваћено сакупљање, третман индустријског или опасног отпада. 

 

 Обим радова 

 

 Одржавањем јавне хигијене обухваћене су следеће улице: Булевар Краља Александра од Ђурђевданске до 

апотеке, улица Мије Тодоровића, улица Булевар Вожда Карађорђа од скретања за Љубесело до конака,улица Краљице 

Марије, улица Кнегиње Зорке, улица Авенија Краља Петра 1, улица Принца Томислава Карађорђевића, улица Миливоја 

Петровића Блазнавца. Одржавање хигијене у овим улицама врши се свакодневно како у радним тако и у нерадним 

данима. 

 Уклањање кабастог материјала врши се према потреби трактором и приколицом као и пепела и земље из свих 

улица, или по захтеву грађана на терет корисника. 

 ПЕТ амбалажа се прикупља у за то намењеним контејнерима. Према динамици купљења се врши одвоз до плаца 

комуналног предузећа и након тога се врши балирање ПРЕС машином. 

 Ауточистилица врши чишћење свих улица  и тротоара, где је њен ангажман највећи у пролећном делу при 

чишћењу ризле након зимског периода и у јесењем делу  када је опадање лишћа највеће. Ангажована је преко целе 

године, 9 – 10 месеци, осим у зимском периоду када је снег присутан на коловозним тракама и тротоарима. У пуном 

обиму у пролећном и јесењем делу ангажована је и до 80 сати месечно, док у осталим око 40 сати. 

 Одржавање депоније у Торовима врши се булдожером, распланирањем земље која се повремено довози 

камионом КИПЕР и врши се утовар комбинованом машином СКИП. У летњим месецима када долази до самозапаљења 

на самој депонији, гашење пожара се спроводи цистерном за гашење и превоз воде  ФАП 1314. 
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 Уклањање дивљих депонија које се често појављују нарочито у руралним подручјима, врши се овисно о обиму 

саме депоније булдожером, комбинованом машином СКИП, трактором и приколицом и одвоз камионом. 

 Редовно прање улица врши се три пута годишње а највише времена захтева након зимских месеци после 

уклањања ризле и непосредно испред празника (Ускрс, 1 мај), 

Вашара Петровдан и након временских непогода и олуја. Улице које су обухваћене прањем: Булевар Краља 

Александра, Булевар Вожда Карађорђа, Кнегиње Зорке, Авенија Краља Петра 1, Краљице Марије, Мије Тодоровића, 

Миливоја Петровића Блазнавца, Принца Томислава Карађорђевића, Радоја Домановића, Јована Скерлића, Опленачка, 

Ђурђевданска и Јасеничка. 

 

РАСПОЛОЖЕНИ РЕСУРСИ 

 

Р.бр Назив Тип Капацитет Напомена 

 

1. 

 

Камион МЕРЦЕДЕС смећар 

 

1824 ахор 

 

6,7 тона 

 

Кесон надградња 

ФАУН 

 

2. Булдожер ТГ 50   

 

3. 

 

Камион МЕРЦЕДЕС кипер 

 

3035 

 

19 тона носивости 

 

12 м3 запремина 

4. Трактор ИМТ са утоварним 

кашиком 

 

577 

  

5. Тракторска приколица ГОША Симићево  

5 тона носивост 

 

6. Комбинована машина 

КАТЕЛПИЛАР 

428Д   

7. Ауточистилица Џонсон   

8. Камион цистерна ФАП 1314 7 м3  

9. Машина за пресовање амбалаже    

10. Контејнери за смеће Метални 

поцинковани 

1,1 м3 200 ком 

11. Контејнери за ПЕТ амбалажу Метални мрежасти 1,2 м3 92 ком 

  

РАДНА СНАГА 

 

Р.бр Радно место Број 

извршилаца 

Радно 

Време 

напомена 

 

1 

 

Радници на чишћењу улица 

 

4 

Свакодневно и 

радним и нерадним 

данима од  

6.00-13.00 

Друга смена од 13.00-

20.00 само радним 

даном 

 

2 

 

 

 

Рад на камиону смећар 

6 

Два радника 

повремено раде 

и друге послове 

Сваки дан радни и 

нерадни  6.00-13.00 

Друга смена 13.00-

20.00 само радним 

даном  

3 Чувари на депонији  

2 

 Од 7.00-17.00 сваки 

други дан смена 

Улетњем периоду 

дежурство 24 сата 

4  Радник на гробљу 1 Од 7.00-15.00  
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ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

Р.бр Опис посла Дневно Месечно Годишње 

 

1 Одржавање јавне хигијене у граду 16.666,66 500.000,00 6.000.000,00 

2 Остале активности рад на чистоћи 2.777,77 83.333,33 1.000.000,00 

3 Рад ауточистилице( узет у обзир дневни 

односно месечни просек) 

 

9.722,22 

 

291.666,66 

 

3.500.000,00 

 

4 Одржавање депоније ( Рад булдожера и 

делом транспорт на регионалну 

депонију) 

 

16.666,66 

 

500.000,00 

 

6.000.000,00 

 

5 Рад у дане вашара у продуженим радним 

временом 

 

1.388,88 

 

41.666,66 

 

500.000,00 

6 Укупно 47.222,22 1.416.666,66 17.000.000,00 

 

 У наведене износе урачунат је ПДВ од 8% 

 Наведени програм почеће са применим нако давања сагласности од стране Општинског већа општине Топола. 

 

ДБ: 63 

Дана: 18.12.2013. године  

                                                                                                                                                               ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                                                Тања Цветковић, диа, с.р. 
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На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007), 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 6. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(,,Службени гласник СО Топола“, бр. 20/2013) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола 

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

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.01.2014. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Даје се сагласност на Програм одржавања чистоће у Тополи за 2014. годину које је донело Јавно 

комунално стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола под бројем 63 од 18.12.2013. године. 

 

     2.   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                                                    

Број: 020-11/2014-05-III      

Дана: 15.01.2014. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                Драган Јовановић, с.р. 

 

-4- 

 

П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊА JAВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ТОПОЛИ ЗА 2014. ГОДИНУ  

 

 Наведени Програм урађен је на основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  

број 129/2007), члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима и члана 11. став 1. тачка 5. и члана 108. Статута 

општине Топола, као и Одлуке о одржавању чистоће, коју је донела Скупштина општине Топола на седници од 

29.11.2013 године. 

 

            Опште одредбе 

 

 Обављање  делатности Одржавање јавних зелених површина на територији општине Топола поверено је Јавном 

Комуналном Стамбеном Предузећу ,,Топола“ из Тополе. То подразумева текуће одржавање и инвестиционо 

одржавање. 

 Текуће одржавање обухвата: подизање травнатих површина и редовно кошење и прехрањивање, формирање  
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цветњака уз обавезну смену сезонског цвећа, замена оштећеног сасушеног цвећа или зимзеленог у жардињерама, 

орезивање живе ограде пузавица као и замена оштећених сасушених дрворедних садница. 

 Инвестиционо одржавање подразумева обнову, реконструкцију постојећих или формирање нових зелених 

површина или дрвореда, засада. 

 Локације зелених површина 

- Улица Авенија Краља Петра, лева и десна страна улице; 

- Улица Краљице Марије лева и десна страна; 

- Булевар Краља Александра са површином код зграде НАВИП-а; 

- Простор на Прокином гробу, код авиона и Агрофарма; 

- Угао Крагујевачке код установе ,, Загрљај“; 

- Угао Ђурђевданске према гимназији; 

- Поред Дома Здравља и угао код раскрснице за Љубесело; 

- Код Поште; 

- Код зграде Управе прихода и стамбених зграда у улици Принца Томислава Карађорђевића и зграда 

у улици Миливоја Петровића Блазнавца; 

-    Околина испред Карађорђеве касарне; 

- Парк испод МАKСИ-ja; 

- Код кухиње Црвеног крста; 

- Прилази Тополи од кружног тока до моста на Јасеници, од Купусара до Метериза и Бајкала; 

- Гробље. 

 

   Врста и обим радова по локацијама и временским периодима (месеци у години)  

 

  

Локација 

 

Садња 

стабал

а 

 

Припремни 

радови 

 

Орезивање 

Сејање 

траве и 

садња 

цвећа 

 

Кошење 

 

Заливање 

 

Јесењи 

радови 

Зимско 

удомљавање 

биљака 

1 Улица Авенија Краља 

Петра лева 

и десна страна улице  

   

2-3 

 

3-4 

 

4-8 

   

2 Краљице Марије лева и 

десна страна улице 

     

4-8 

   

3 Булевар Краља 

Александра 

 

   3 

 

2-3-4 

 

3 

 

4-5 

 

4-9 

 

6-9 

 

10 

 

11 

4 Прокин гроб, код 

авиона и Агрофарма 

 

   3 

 

  3 

  

4-5 

 

4-9 

 

6-9 

  

5 Угао Крагујевачке 

улице, 

установа,,Загрљај“ 

     

4-9 

   

6 Угао Ђурђевданске 

према гимназији 

     

4-9 

   

7 Поред Дома здравља  

3 

 

  3-4 

  

4 

 

4-9 

 

6-8 

  

8 Код поште  3-4  5  6-9 10 11 

9 Око зграде Управе 

прихода и околних 

стамбених зграда 

 1-3 3 3-4 4-9 6-9 10 11 

10 Испред Карађорђеве 

касарне 

  3  4-9    

11 Парк испод МАКСИ-ја 3 3-4  4-5 4-9 6-9  11 

12 Код кухиње Црвеног 

крста 

    4-9    

13 Прилази ка Тополи са 5 

страна  (од Купусара, 

кружног тока, 

Метериза, моста на 

Јасеници и Бајкала). 

     

 

4-9 

   

 

 Садња стабала подразумева садњу на местима на тротоару намењених за дрворед где је оштећено, сасушено или  

није посађено. То је нарочито изражено у улици Булевар краља Александра код зграде дирекције НАВИП-а, поред 

Дома здравља као и делу новоформираног парка испод МАКСИ-ја. 
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 Припремни радови подразумевају: припрема замље за садњу, ђубрење, уклањање корова, поливање хербицидима 

против корова, култивисање, равнање, прављење каскада, ентеријера од камена, ограда и других детаља. 

 Орезивање подразумева редовно орезивање као и уклањање трулих грана и стабала маказама, моторном тестером 

утовар у тракторску приколицу и одвоз на депонију. Орезивање се врши у улицама: Булевар краља Александра, 

Булевар Вожда Карађорђа, Кнегиње Зорке, Авенија Краља Петра 1 и у улици Краљице Марије. 

 Сејање траве и садња цвећа подразумева формирање нових зелених површина, набавка и садња сезонског цвећа 

као и дрворедних врста, жбунова и ниског растиња. Акценат је на редовној замени сезонског цвећа, пролећних и 

летњих врста са јесењим, а нарочито у касно јесењим данима, засадити лукавичасто цвеће. 

 Кошење се врши према опису локације и месецима како је дато у табели, са акцентом кошење у граду равних 

површина равном косилицом, а не тримером. Покошену траву у уско градском делу покупити и одвести на депонију 

или одлагати као хумус. 

 Заливање се врши према динамици садње, спољашње температуре, влажности ваздуха и атмосферских падавина. 

Заливање се спроводи у раним јутарњим часовима у временском размаку од 05 – 07 часова. Уколико је дневна 

температура већа заливање се помера за сат уназад. 

 Јесењи радови обухватају уклањање прецветалих биљака култивисање земљишта за будућу садњу, припрему 

хумуса, риљање, ђубрење и сл. 

 Зимско удомљавање биљака подразумева учвршћивање биљака које су подложне ломљењу услед веће количине 

снега као и одбацивање кртоластог- лукавичастог цвећа чији је цвет у пуном набоју у априлу месецу. 

  

 Средства рада: 

   

Р.бр. Назив Тип  Капацитет Напомена 

1. Трактор ИМТ 577 дв 57 КС  

2. Тракторска прикилица ГОША Симићево 5 тона носивост  

3. Моторна тестера СТИЛ 40 цм захват  

4. Моторни тример  4 ком СТИЛ   

5. Цистерна питке воде ФАП 1314 7 м3  

 

6. 

Приручни алат ( ашови, мотике, 

грабуље и др.) 

   

  

 Радна снага: 

 

 Имајући у обзир да се ради о повременим пословима, попуњавање се врши од радника са чистоће и то 2 радника, 

а у летњим месецима где је присутно константно кошење и заливање узима се још два радника екстерно за повремене 

послове. 

 Орезивање припрема за садњу врши се попуњавањем од радника са чистоће и водовода. 

 

 Финансијска средства: 

 

Р.бр Назив Износ Напомена 

1. Кошење и купљење траве 2.000.000,00  

 

2. Орезивање и уклањање стабала  

500.000,00 

 

3. Садња цвећа одржавање постојећих 

и подизање нових зелених површина 

 

1.500.000,00 

 

  

У К У П Н О 

 

4.000.000,00 

 

 

ДБ: 62 

Дана: 18.12.2013. године 
                                                                                                                                                                  ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                                                  Тања Цветковић, диа, с.р. 

 

-5- 
На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007), 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 7. став 2. Одлуке о одржавању јавних 

зелених површина (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 20/2013) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа 

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

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.01.2014. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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1.   Даје се сагласност на  Програм одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2014. годину, који је  

      донело Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола под бројем 62 од 18.12.2013. године. 

 

  2.   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ               

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                            

Број: 020-10/2014-05-III       

Дана: 15.01.2014. године                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 49. Статута 

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

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

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 14/2008),у складу са Одлуком о правима на материјалну 

подршку и услуге социјалне заштите у Општини Топола („Службени гласник СО Топола“ број 20/2012), Одлуком о 

буџету општине Топола за 2014. годину („Службени гласник СО Топола“ број 21/2013), у склопу разматрања предлога 

Пројекта „За једнаке могућности све деце – помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ Одељења 

за локални економски развој – Канцеларије ЛЕР, 

 Општинско веће Општине Тополана седници одржаној дана 24.01.2014. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o наставку услуге  

Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице у 2014-ој години  
 

1. Услуга Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ у 2014-ој години наставља се у 

оквиру спровођења пројектних активности Пројекта „За једнаке могућности све деце – помоћ у кући за децу 

са сметњама у развоју и њихове породице“  
2. Надлежне службе ће спровести поступак избора пружаоца услуге у складу са Законом. 

3. Средства за наставак услуге обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2014. годину на позицији 50. 

Економска класификација 463 – услуге у области социјалне заштите -  и биће трансферисана одабраном 

пружаоцу услуге. Обим услуге ће се ускладити са расположивим средствима. 

4. Овлашћује се Председник општине да донесе сва акта везана за спровођење пројекта и наставак услуге из тачке 

1. овог решења и именује комисију за праћење реализације пројекта, односно успостављене услуге. 

5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности и Одељење 

за локални економски развој Општинске управе Општине Топола.  

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Општина Топола је у периоду 2011-2013. година спроводила пројекат „Партнерство кроз Србију“ у 

конзорцијуму општина Чока, Земун, Нови Кнежевац и Топола у оквиру кога је успостављена услуга „Помоћ и нега у 

кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ на подручју Општине Топола, а који је суфинансиран 

средствима Европске уније. Пројекат је завршен 30.06.2013. године. 

Општинско веће Општине Топола је  дана 27.06.2013. године донело закључак број 020-207/2013-05-III којим 

се одобрава наставак дела пројектних активности, односно наставак успостављене услуге а у складу са Одлуком о 

правима на материјалну подршку и услуге социјалне заштите у Општини Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

20/2012) и Одлуком о буџету општине Топола за 2013. годину („Службени гласник СО Топола“, број 20/2012, 4/2013, 

6/2013 и 9/2013) а по израженој потреби корисника услуге.  

Услуга у 2014-ој години се наставља спровођењем пројекта „За једнаке могућности све деце – помоћ у кући за 

децу са сметњама у развоју и њихове породице“. Председник општине ће донети сва потребна акта за спровођење 

пројекта и имановати комисију за праћење успостављене услуге. 

 Средства за финансирање услуге планирана су Одлуком о буџету општине Топола за 2014. годину („Службени 

гласник СО Топола“, број 21/2013) на позицији 50. Економска класификација 463 – услуге у области социјалне заштите.  

Јавним оглашавањем ће се одабрати пружалац услуге у складу са Законом. Обим услуге ће бити усклађен са 

расположивим средствима. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                      

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                         

Bрој: 020-21/2014-05-III                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

Дана: 24.01.2014. године                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                     Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 

49. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 20. став 2. Одлуке о јавним 

паркиралиштима (,, Службени гласник СО Топола“, број 14/2013), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу општине 

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

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

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 24.01.2014. године, донело је 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA       Година XVIII      Број 1    25. јануар 2014.    страна  11 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Даје се сагласност на Ценовник услуга јавног паркиралишта на територији општине Топола Привредног  

 друштва за комуналне делатности „Савант“ д.о.о. Београд – Стари град који је код Општинске управе општине 

Топола заведен под бројем 400-13/2014-05-III дана 22.01.2014. године. 

 

  2.    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ              

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                              

Број: 400-13/2014-05-III      

Дана: 24.01.2014. године                   ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Драган Јовановић, с.р. 

 

-9- 

На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), 

члана 49. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2018 и 6/2013), члана 1. и 21. Одлуке о 

Општинском Већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 2. и 50. Пословника 

Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), Одлуке о буџету општине Топола за 

2014. годину („Службени гласник СО Тополa“, број 21/2013), Правилника о начину и поступку преноса неутрошених 

средстава буџета РС на рачун извршења буџета РС („Службени гласник РС“, број 120/12) и члана 13. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 103/11, 

10/12, 18/12, 95/12 и 99/12)   

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 15.01.2014. године донело је    

 

О Д Л У К У 

о утврђивању намене неутрошених буџетских средстава 

и средстава из сопствених извора буџетских корисника из 2013. године 

1.  Овом Одлуком се утврђује да средстава у износу од 18.957.080,89 динара представљају наменска средства 

Консолидованог рачуна трезора Општине Топола (у даљем тексту КРТ) и као таква не подлежу обавези 

враћања на рачун извршења буџета општине Топола, а у складу са чланом 59. став 5. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09...108/13) и Правилником о начину и поступку преноса 

неутрошених средстава буџета РС на рачун извршења буџета РС („Службени гласник РС“, број 120/12). 

2.   Укупан износ средстава од 18.957.080,89 динара чине средства од 

-  12.776.582,94 динара на рачуну извршења буџета Општине Топола и 

-  6.180.497,95 динара на рачунима индиректних и осталих корисника јавних средстава.    

3.  Средства на Консолидованом рачуну трезора Општине Топола  на дан 31.12.2013. године из тачке 1. Одлуке 

служиће за покриће обавеза у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2014. годину и Финансијским 

програмима и плановима буџетских корисника и осталих корисника јавних средстава.  

4.   Средства из тачке 2. алинеја 1. ове Одлуке у износу од 12.776.582,94 динара су неутрошена средстава на рачуну 

извршења буџета на дан 31.12.2013. године са утврђеном следећом наменом: 

- износ од 1.500.000,00 динара су наменска средства буџета РС за суфинансирање израде Плана генералне 

регулације за Варош Тополу, 

- износ од 375.000,00 динара су наменска средства буџета РС за израду главног пројекта канализационе мреже 

у Месној заједници Винча, 

- износ од 3.450.000,00 динара су део неутрошених  наменских средстава буџета РС за суфинансирање 

спровођења пројекта „Фекални колектор - Челик батаљона, Крива бара - Топола“- деоница А,  

- износ од 3.000.000,00 динара су наменска средства на име помоћи РС за накнаду штете изазване 

елементарном непогодом - градом, која је задесила Општину Топола, а у циљу ублажавања последица 

изазваним овом елементарном непогодом,    

- износ од 341.109,47 динара као део неутрошених средстава из 2013. године од Посебне накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине представља обавезу према Програму коришћења средстава фонда за заштиту 

животне средине. Ова средства  биће  укључена у Програм коришћења средстава фонда за заштиту животне 

средине за 2014. годину и у складу са утврђеном наменом биће утрошена. 

- износ од 3.007.003,68 динара као део неутрошених средстава из 2013. године од Прихода  од новчаних казни 

за саобраћајне прекршаје, представља обавезу према Програму за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима у 2014.години на територији Општине Топола. Ова средства ће бити укључена у 
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Програм коришћења средстава за финансирање унапређења  безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Топола за 2014. годину и користиће се за спровођење активности по програму. 

- износ од 1.103.469,79 динара као део неутрошених средстава из 2013. године се опредељује ЈП „Дирекцији за 

изградњу општине Топола“ за измирење обавеза од капиталног значаја, уговорених, а неизмирених у 2013. 

години у складу са Одлуком о буџету општине Топола  за 2014. годину и Програмом пословања тог Јавног 

предузећа. 

 

5.  Средства из тачке 1. ове Одлуке у износу од 4.335.357,75 динара су неутрошена средства на посебним 

наменским рачунима Општине Топола за реализацију пројектних активности. Износ средстава од 4.260.628,33 

динара је на рачуну СО Топола - пружање помоћи интерно расељеним лицима и избеглицама која ће бити 

утрошена у складу са Програмом коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме 

интеграције избеглица у 2013. години, а разлика од 74.729,42 динара су неутрошена средства по пројектима са 

утврђеном наменом и то: 

- СО Топола - манифестација „Опленачка берба“ - 66.368,31 динара за спровођење активности по 

Финансијском плану и програму „Опленачка берба 2014. године“,  

-  СО Топола – „Партнерство кроз Србију“ - 533,07 динара - за трошкове платног промета, 

- СО Топола – „Пружање помоћи грађанима у стању социјалне потребе“ - 875,50 динара - за трошкове платног 

промета, 

-  СО Топола – „Санација и рекултивација депоније Торови“ - 476,50 динара - за трошкове платног промета, 

- СО Топола – „Адаптација здравствене станице Наталинци“ - 3.507,38 динара - за трошкове платног промета, 

-  СО Топола – „Помоћ и кућна нега старима“ - 2.968,66 динара - за трошкове платног промета. 

6.  Средства из тачке 1. ове Oдлуке у износу од 1.371.128,16 динара су неутрошена средства на рачунима Месних 

заједница Општине Топола као индиретних корисника буџетских средстава која ће бити утрошена у складу са 

Одлуком о буџету општине Топола за 2014. годину и Финансијским плановима месних заједница, а на основу 

изјава одговорних лица и Обрасца СНС - Спецификација неутрошених средстава. 

7.  Средства из тачке 1. ове Oдлуке у износу од 474.012,04 динара су неутрошена средства на рачунима осталих 

индиректних корисника буџетских средстава и осталих корисника јавних средстава и то: 

- ПУ „Софија Ристић“ - 380.759,08 динара, 

- СОФК „Карађорђе“ Топола - 5.539,56 динара, 

- Културни центар Топола - 553,67 динара, 

- Библиотека „Радоје Домановић“ - 629,73 динара, 

- ТО „Опленац“ - 11.857,22 динара, 

- ДОО „Агенција за рурални развој општине Топола“ - 32.982,50 динара, 

- ЈКСП „Топола“ - 41.690,28 динара, 

која ће бити утрошена у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2014. годину и њиховим 

Финансијским плановима, а на основу изјава одговорних лица и Обрасца СНС - Спецификација неутрошених 

средстава.  

 

8.   Средства у износу од 1.629.850,52 динара су неутрошена средства у оквиру КРТ-а на рачунима: 

- Ловачко удружење „Карађорђе“ - 1.592.869,70 динара и 

- Ловачко удружење “Јелен“ Наталинци - 36.980,82 динара. 

Располагање овим средствима није у надлежности Општине Топола па иста и нису укључена у износ средстава 

из тачке 1. ове Oдлуке. 

9.  За износ неутрошених средстава КРТ-а из тачке 1. ове Oдлуке ускладити Одлуку о буџету општине Топола за 

2014. годину. 

10.  О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности. 

11.  Решење ступа на снагу даном доношењa. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом 27. Одлуке о буџету општине Топола за 2014. годину („Службени гласник СО Топола“, број 21/2013) 

прописано је да ће корисници буџетских средстава пренети на рачун извршења буџета до 31.12.2013. године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, осим ако за ова средства није утврђена намена за покриће 

расхода који ће се реализовати у наредној години.  

 Чланом 7. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, 

број 51/07 и 14/08-исправка) предвиђено је да се вишак прихода и примања - суфицит који је наменски опредељен за 
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наредну годину служи за покриће расхода и издатака у наредној години. Опредељивање средстава ће утицати на 

састављање Финансијског извештаја консолидованог рачуна трезора за 2013. и 2014. годину. 

 На основу напред наведеног, Решење је донето као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА           

Број: 020-9/2014-05-III                                                     

Дана: 15.01.2014. године                   ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

               Драган Јовановић, с.р. 
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1. ПРАВИЛНИК о критеријумима  и поступку доделе средстава за финансирање потреба у 

области спорта Страна 1. 

  
 

2. ПРОГРАМ одржавање чистоће у Тополи за 2014. годину Страна 3. 

  
 

3. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм одржавање чистоће у Тополи за 2014. годину Страна 5. 

   

4. ПРОГРАМ одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2014. годину Страна 5. 

   

5. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у 

Тополи за 2014. годину Страна 7. 

   

6. РЕШЕЊЕ o наставку услуге Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју и њихове 

породице у 2014-ој години  

 
Страна 8. 

   

7. Ценовник услуга јавног паркиралишта Страна 9. 

   

8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник услуга јавног паркиралишта на територији 

општине Топола Страна 10. 

   

9. ОДЛУКА о утврђивању намене неутрошених буџетских средстава 

и средстава из сопствених извора буџетских корисника из 2013. године Страна 11. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA       Година XVIII      Број 1    25. јануар 2014.    страна  14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

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

Тел: 034/811-017,  Факс: 034/811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола,  Драган Јовановић 

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 


