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-1На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(,,Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО
Топола”, број 12/2008 и 6/2013) и члана 50. став 1. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник
СО Топола“, број 14/2008),
Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Топола, дана 10.02.2017. године, усвојило
је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола
(,,Службени гласник СО Топола“, бр.22/2016) у члану 23. тачка 3. после речи Опис послова: додају се речи: ,,обавља
послове управљања људским ресурсима у органима Општине“.
Члан 2.
У члану 26. тачка 48. код УСЛОВА: после речи: ,,положен државни стручни испит“, ставља се запета и додају
речи: ,,положен испит за инспектора“.
Члан 3.
У члану 27. тачка 52. код УСЛОВА: после речи ,,положен државни стручни испит“, ставља се запета и додају
речи: ,,најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима“.
У тачки 53. код УСЛОВА: после речи: ,,државним стручним испитом“, ставља се запета, и додају речи:
,,положен испит за инспектора“.
У тачки 54. код УСЛОВА: после речи: ,,положен државни стручни испит“, ставља се запета и додају речи:
,,положен испит за инспектора“.
У тачки 55. код УСЛОВА: после речи: ,,положен државни стручни испит“, ставља се запета и додају речи:
,,положен испит за инспектора“.
У тачки 56. код УСЛОВА: после речи: ,,положен државни стручни испит“, ставља се запета и додају речи:
,,положен испит за инспектора“.
Члан 4.
У члану 28. тачка 68. Опис послова: мења се и гласи:
Опис послова: отвара и затвара објекат, води евиденцију о уласку и изласку странака у објекат, води евиденцију о
уласку и изласку запослених, обавештава странке о распореду службених просторија, врши пријем поште и осталих
писмених отправки, пријем телефонских позива и усмерава везу по позивима, стара се о чувању кључева од просторија
које запослени по завршетку радног времена остављају на портирници, по потреби обављају послове разношења поште
за потребе органа општине, управља моторним возилом по налогу председника, начелника и руководиоца Службе, води
евиденцију о употреби моторног возила пређеној километражи, потрошњи горова и мазива, припрема путни налог за
коришћење возила, одржава возила у уредном и исправном стању.
Код УСЛОВА: после речи: ,,положен возачки испит“, додају се речи: ,,најмање три године радног искуства на
управљању моторним возилом“.
Члан 5.
У члану 30. тачка 76. код УСЛОВА: бришу се речи: ,,друштвеног смера, положен државни стручни испит и
најмање 5 година радног искуства у струци“.
Члан 6.
После члана 31. додаје се нови члан 31. а који гласи: Члан 31а: ,,Инспектор који на дан ступања на снагу Закона
о инспекцијском надзору (29.04.2015.год.) има најмање 7. година радног искуства на пословима инспекцијског надзора
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испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора и он није дужан да полаже испит за инспектора (члан. 66.
Закона).
Испит за инспектора спровешће се у року од две године од дана примене Закона. Инспектор који обавља
послове инспекцијског надзора дужан је да положи испит до истека рока у супротном, сматра се да не испуњава услове
за обављање послова инспекцијског надзора.
Члан 7.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-19/2017-05-III
Дана: 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-2На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016 ), 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) и тачке III Решења о образовању
Комисије за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима, број 020-412/2016-05-III од
29.12.2016.године,
Општинско веће општине Топола, на седници одржаној 10.02.2017. године донело је
ПРАВИЛНИК
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 су:
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 за 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 регистрована код надлезног органа, односно која имају седиште на територији општине Топола и
делују на том подручју.
Члан 5.
Категоризација спортских удружења утврђује се за следеће спортове: фудбал, одбојка, рукомет, кошарка,
карате, аикидо, ауто- мото спорт, стрељаштво, шах 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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масовност;
остварени резултати;
традиција спорта;
група којој спорт припада по Правилнику о спортским гранама и областима спорта у РС и
спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта;
ранг такмичења;
медијска заступљеност и популарности;
здравствени, социјални и други утицај на учеснике;
финансијски значај и финансијска самосталност;
рекламна атрактивност;
приступачност.

Члан 7.
На основу критеријума за категоризацију, спортови се разврставају у пет група:
Прва група: Фудбал
Друга група: Одбојка и Рукомет
Трећа група: Кошарка и Карате
Четврта група:Ауто-Мото спорт, Стрељаштво,Аикидо, Клубови особа са инвалидитетом
Пета група: Остали спортови.
Члан 8.
Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се на следећи начин:
1. За прву групу до 50% средстава опредељених у буџету општине,
2. За другу групу до 26 % средстава опредељених у буџету општине,
3. За трећу групу до 4% средстава опредељених у буџету општине,
4. За четврту групу до 6% средстава опредељених у буџету општине,
5. За пету групу до 1% средства опредељених у буџету општине.
Члан 9.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава
буџета општине Топола предвиђених за финансирање програма у области спорта, с тим да се трошкови програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у оштини Топола утврђују у износу до 17% с тим да не могу бити
нижа од 15% средства опредељених у буџету општине на активности повезане са спортом деце.
Члан 10.
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;
- 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 11.
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 има отворен текући рачун код Управе за трезор,
- да се благовремено јави на јавни конкурс и достави документацију у складу са условима конкурса.
Члан 12.
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
- намену и буџетску класификацију са које се средства додељују
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рок за обавештавање о резултатима конкурса.

Члан 13.
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 14.
Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће на предлог Комисије за расподелу средстава спортским
удружењима.
Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији је програм одобрен на текући рачун који се води код
Управе за трезор, а на основу закљученог уговора о реализовању одобрених програма између подносиоца програма и
Председника општине Топола, и захтева за трансфер средстава. Захтев за трансфер средства заједно са пратећом
документацијом а у складу са Правилником о раду трезора се доставља органу надлежном за послове финансија.
Члан 15.
Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај средстава, предузимање одређених казнених мера
у складу са Законом о буџетском систему и неодобравање средстава у наредној години.
Члан 16.
Из средстава опредељених у буџету општине Топола за спорт, Спортском савезу општине Топола додељује се
до 10 % од укупних средстава годишње за потребе редовног функцинисања Спортског савеза и награде и признања за
постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта које додељује Спортски савез.
Члан 17.
Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац програма је дужан да достави у
року од 15 дана од дана истека календарске године Одељењу надлежном за послове финанансија.
Извештај о реализовању програма за који су додељена средства разматра Комисија за расподелу средстава
спортским удружењима и доставља предлог Општинском већу у вези испуњености услова из члана 17. став 1. овог
правилника.
Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за последицу неодобравање средстава у наредној години.
Члан18.
У виду текуће резерве оставља се до 4 % од укупних средстава годишње за потребе спорта за непланиране и
непредвиђене расходе који настану током године.
Средства ће се одобравати по ванредним захтевима корисника финансијских средстава из области спорта без
јавног позива, а на основу решења Преседника општине Топола.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава
за финансирање потреба у области спорта (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2016).
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-16/2017-05-III
Дана: 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р

-3На основу члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008), члана 18. став 2. и
3. Одлуке о месним заједница (,,Службени гласник СО Топола, бр. 4/2009), Одлуке о расписивању избора за Савет
Месне заједнице Винча број 020-11/2017-05 од 17.1.2017. године, члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине
Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола
(,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.02.2017. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИНЧА
I Именује се Привремени Савет Месне заједнице ВИНЧА (у даљем тексту: Привремени савет) у саставу:
1. Дејан Станковић, председник,
2. Зоран Тимотијевић, члан,
3. Милован Петровић, члан.
II Привремени савет вршиће функцију Савета месне заједнице до конституисања новог Савета Месне
заједнице Винча.
Привремени савет има права и обавезе Савета Месне заједнице Винча.
III За свој рад Привремени савет одговоран је Скупштини општине Топола.
IV Председник Општине Топола расписаће изборе за Савет месне заједнице Винча у року од 6 (шест) месеци
од дана именовања Привременог савета.
V Решење ступа на снагу даном доношења a објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-34/2017-05-III
Дана 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-4На основу члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 11/2008), члана 18. став 2. и
3. Одлуке о месним заједница (,,Сл. гласник СО Топола, бр. 4/2009), Одлуке о расписивању избора за Савет Месне
заједнице Љубесело број 020-32/2017-05 од 06.02.2017. године, члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине
Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 12/2008) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола
(,,Службени гласник СО Топола“ бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.02.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУБЕСЕЛО
I Именује се Привремени савет Месне заједнице ЉУБЕСЕЛО (у даљем тексту: Привремени савет) у саставу:
1. Горан Петровић, председник,
2. Милован Ристић, члан,
3. Жарко Рељић, члан.
II Привремени савет вршиће функцију Савета месне заједнице до конституисања новог Савета Месне
заједнице ЉУБЕСЕЛО.
Привремени савет има права и обавезе Савета месне заједнице ЉУБЕСЕЛО.
III За свој рад Привремени савет одговоран је Скупштини општине Топола.
IV Решење ступа на снагу даном доношења a објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-36/2017-05-III
Дана: 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-5На основу члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 11/2008), члана 18. став 2. и
3. Одлуке о месним заједница (,,Сл. гласник СО Топола“, бр. 4/2009), Одлуке о расписивању избора за Савет Месне
заједнице Шаторња број 020-21/2017-05 од 25.01.2017. године, члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине
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Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола
(,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.02.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШАТОРЊА
I Именује се Привремени Савет Месне заједнице Шаторња (у даљем тексту: Привремени савет) у саставу:
1. Саша Прокић, председник,
2. Драгослав Ранитовић, члан,
3. Мирослав Матић, члан.
II Привремени савет вршиће функцију Савета месне заједнице до конституисања новог Савета Месне
заједнице Шаторња.
Привремени савет има права и обавезе Савета Месне заједнице Шаторња.
III За свој рад Привремени савет одговоран је Скупштини општине Топола.
IV Председник Општине Топола расписаће изборе за Савет Месне заједнице Шаторња у року од 6 (шест)
месеци од дана именбовања Привременог Савета.
V Решење ступа на снагу даном доношења a објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-35/2017-05-III
Дана: 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-6На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 59. Статута
општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу
општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.02.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Именује се СТРУЧНИ ТИМ за спровођење поступка поверавања комуналне делатности управљања отпадом
кроз пројекат изградње линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице на територији
општине Топола.
У СТРУЧНИ ТИМ из тачке 1. овог Решења именују се:
1. Мирјана Ћирић, председник,
2. Дејан Дуњић, члан,
3. Зора Недовић, члан,
4. Јасна Миљковић, члан,
5. Маријана Вујичић, члан.
II Стручни тим ће обављати послове предвиђене Законом о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ број 88/2011 и 104/2016).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-37/2017-05-III
Дана: 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-7На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон),
члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о
Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 1

11. фебруар 2017.

страна 7

Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008 и 16/2016) и чланова 3. и 6. Одлуке о
оснивању Фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број
21/2014), у склопу разматрања Извештаја о реализацији Програма фонда за подстицај развоја пословног сектора
општине Топола за 2016. годину,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.02.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о реализацији Програма фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола
за 2016. годину, број 401-88/2017-03 од 08.02.2017. године, као у тексту подносиоца Извештаја - Одељења за привреду,
буџет, трезор и друштвене делатности и Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Топола.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-42/2017-05-III
Дана: 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-8На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 9. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016), члана 59. Статута општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“ бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“ бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“ бр. 14/2008) ,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.02.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I Покреће се поступак поверавања комуналне делатности управљања отпадом кроз пројекат изградње линије
за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице на територији општине Топола.
II Општинско веће ће Решењем формирати Стручни тим потребан за реализацију Пројекта из тачке I овог
Закључка, који ће обављати послове предвиђене Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број
88/2011 и 104/2016)
III Закључак ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-38/2017-05-III
Дана: 10.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-9На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон),
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, 108/13, 142/14, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО
Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО
Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО
Топола“, број 14/2008), Одлуке о буџету општине Топола за 2017.год. (,,Службени гласник СО Топола“, број 23/2016),
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 14/08исправка), Правилника о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета РС на рачун извршења буџета РС
(,,Службени гласник РС“ број 120/12),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 17.01.2017. године донело је
ОДЛУКУ

о утврђивању намене неутрошених буџетских средстава и средстава из сопствених извора буџетских
корисника на дан 31.12.2016. године
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1. Овом Одлуком се утврђује да средства у износу од 6.314.090,62 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, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) 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 6.314.090,62 динара чине средства од
-3.433.087,77 динара на рачуну Извршења буџета општине Топола и
-2.881.002,85 динара на рачунима индиректних корисника и осталик корисника буџетских средстава.
3. Средства на Консолидованом рачуну трезора општине Топола на дан 31.12.2016.године из тачке 1. Одлуке служиће
за покриће расхода у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2017. годину (,,Службени гласник СО Топола“
број 23/2016) и Финансијским програмима и плановима буџетских корисника и осталих корисника јавних средстава.
4. Средства из тачке 2. алинеја 1. ове Одлуке у износу од 3.433.087,77 динара су неутрошена средства на рачуну
Извршења буџета на дан 31.12.2016. године са утврђеном следећом наменом:
-3.303.087,77 динара су неутрошена средства из 2016. године од Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне
средине и представљају обавезу према Програму коришћења средстава фонда за заштиту животне средине.Ова средства
биће укључена у Програм коришћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2017. годину, користиће се за
спровођење активности по програму и утрошиће се у складу са утврђеном наменом по достављању пропратне
документације носиоца пројеката,
- 130.000,00 динара су неутрошена наменска средства од донација физичких и правних лица за куповину божићних
пакетића за манифестацију ,,Бадњи дан-Божић 2017 .године“ и утрошиће се у складу са утврђеном наменом по
достављању пропратне документације корисника буџетских средстава који је задужен за реализацију пројекта
Манифестација ,,Бадњи дан-Божић“.
5. Средства из тачке 1.ове Одлуке у износу од 1.630.694,69 дин.су неутрошена средства на рачунима Месних заједница
општине Топола као индиректних корисника буџетских средстава која ће бити утрошена у складу са Одлуком о буџету
општине Топола за 2017. годину и Финансијским плановима месних заједница, а на основу изјава одговорних лица и
Обрасца СНС-Спецификација неутрошених средстава.
6. Средства из тачке 1. ове Одлуке у износу од 1.250.308,16 динара су неутрошена средства на буџетским рачунима и
рачунима сопствених прихода осталих индиректних корисника буџетских средстава и осталих корисника јавних
средстава и то:
-ПУ ,,Софија Ристић“-779.533,90 динара,
-Библиотека ,,Радоје Домановић“ -199,35 динара,
-Удружење за помоћ МНРО ,,Загрљај“ (за спровођење пројеката одобрених од стране Министарства за
рад,запошљавање, борачка и социјална питања) -432.981,88 динара,
-Удружење ратних војних инвалида (за спровођење пројекта одобреног од стране Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања-сектор борачко-инвалидска заштита) -37.593,03 динара,
а биће утрошена у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2017.годину, Финансијским плановима и
програмима корисника, а на основу изјава одговорних лица и Обрасца СНС-Спецификација неутрошених средстава.
7. О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности.
8. Одлука ступа на снагу даном доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 27. Одлуке о буџету општине Топола за 2016. годину (,,Службени гласник СО Топола“, број 23/2015)
прописано је да ће корисници буџетских средстава пренети на рачун Извршења буџета до 31.12.2016. године, средства
која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о
буџету општине Топола за 2016. годину, 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
наредну годину служи за покриће расхода и издатака у наредној години.
Опредељивање средстава ће утицати на састављање Финансијског извештаја КРТ-а општине Топола за 2016. и
2017. годину.
На основу напред наведеног, Одлука је донета као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-10/2017-05-III
Дана: 17.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-10На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 ) и
члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013),
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Председник општине Топола, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE
ДОЊА ТРНАВА - ГРЕДА
1.

Расписују се избори за Савет Mесне заједнице Доња Трнава - Греда који ће се одржати дана 14.02.2017. године
(уторак) са почетком у 17,00 часова.

2.

Обавезује се постојећи Савет Месне заједнице Греда да Комисији за избор Савета месних заједница општине
Топола достави предлоге за чланове Савета најкасније 2 (два) дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.

3.

ОПШТИНA ТОПОЛА
Број: 020-33/2017-05
Дана: 09.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Живановић, с.р.

-11На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 ) и
члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013),
Председник општине Топола, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE
ОВСИШТЕ
1.

Расписују се избори за Савет Mесне заједнице Овсиште који ће се одржати дана 02.02.2017. године (четвтак) са
почетком у 17,00 часова.

2.

Обавезује се постојећи Савет Месне заједнице Овсиште да Комисији за избор Савета месних заједница
општине Топола достави предлоге за чланове Савета најкасније 2 (два) дана пре дана одређеног за одржавање
избора.

3.

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

ОПШТИНA ТОПОЛА
Број: 020-20/2017-05
Дана: 27.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Живановић, с.р.

-12На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 ) и
члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013),
Председник општине Топола, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE
ШАТОРЊА
1.

Расписују се избори за Савет Mесне заједнице Шаторња који ће се одржати дана 31.01.2017. године (уторак)
са почетком у 18,00 часова.

2.

Обавезује се постојећи Савет Месне заједнице Шаторња да Комисији за избор Савета месних заједница
општине Топола достави предлоге за чланове Савета најкасније 2 (два) дана пре дана одређеног за одржавање
избора.

3.

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

ОПШТИНA ТОПОЛА
Број: 020-21/2017-05
Дана: 25.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Живановић, с.р.
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-13На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 ) и
члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013),
Председник општине Топола, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА
ЗА САВЕТ МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE ВИНЧА
1.

Расписују се избори за Савет месне заједнице Винча који ће се одржати дана 24. јануара 2017. године (уторак)
са почетком у 18,30 часова.

2.

Обавезује се постојећи Савет Месне заједнице Винча да Комисији за избор Савета месних заједница општине
Топола достави предлоге за чланове Савета најкасније 2 (два) дана пре дана одређеног за одржавање избора.

3.

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

ОПШТИНA ТОПОЛА
Број: 020-11/2017-05
Дана: 17.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Драган Живановић, с.р.

-14На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 13. Одлуке
о Месним заједницама („Службени гласник СО Топола“ бр. 4/2009), члана 3. и 21. Одлуке о општинском већу општине
Топола (,,Сл. гласник СО Т опола“ бр. 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника о раду Општинског већа општине
Топола (,,Сл. гласник СО Топола“ бр. 14/2008)
Општинско веће општине Топола на сендици одржаној дана 17.01.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
I Овом Одлуком одређује се број чланова Савета за сваку Месну заједницу на територији општине Топола и то:
1. Месна заједница Белосавци, за подручје места Белосавци – 9 (девет)
2. Месна заједница Блазнава, за подручје насељеног места Блазнава – 9 (девет)
3. Месна заједница Божурња за подручје насељеног места Божурња – 7 (седам)
4. Месна заједница Винча за подручје насељеног места Винча – 7 (седам)
5. Месна заједница Горња Трнава за подручје насељеног места Горња Трнава - 9 (девет)
6. Месна заједница Горович за подручје насељеног места Горович -7 (седам)
7. Месна заједница Доња Трнава за подручје насељеног места Доња Трнава; -7 (седам)
8. Месна заједница Доња Трешњевица за подручје насељеног места Доња Трешњевица -7 (седам),
9. Месна заједница Доња Шаторња за подручје насељеноа места Доњу и Горњу Шаторњу са седиштем у
Доњој Шаторњи; - 9 (девет)
10. Месна заједница Жабаре за подручје насељеног места Жабаре; 7 (седам),
11. Месна заједница Загорица за подручје насељеног места Загорица; – 9 (девет)
12. Месна заједница Јарменовци за подручје насељеног места Јарменовци, Манојловци,
Гуришевци са седиштем у Јарменовцима; – 9 (девет)
13. Месна заједница Јеленац за подручје насељеног места Јеленац - 7 (седам),
14. Месна заједница Јунковац за подручје насељеног места Јунковац - 7 (седам),
15. Месна заједница Клока за подручје насељеног места Клока; – 9 (девет
16. Месна заједница Крћевац за подручје насељеног места Крћевац; 7 (седам),
17. Месна заједница Липовац за подручје насељеног места Липовац; 7 (седам),
18. Месна заједница Маскар за подручје насељеног места Маскар; 7 (седам),
19. Месна заједница Наталинци за подручје насељеног места Наталинци и Павловац са седиштем у
Наталинцима; 9 (девет),
20. Месна заједница Овсиште за подручје насељеног места Овсиште; 7 (седам),
21. Месна заједница Пласковац за подручје насељеног места Пласковац; 7 (седам),
22. Месна заједница Рајковац за подручје насељеног места Рајковац; 7 (седам),
23. Месна заједница Митровчић у селу Топола која обухвата засеок Митровчић и Ваганац; 7 (седам),
24. Месна заједница Љубесело у селу Тополa који обухвата засеоке Љубесело и Јокића крај; 7 (седам),
25. Месна заједница Топола која обухвата град Тополa; 11 (једанаест),
26. Месна заједница Светлић за подручје насељеног места Светлић; 7 (седам),
27. Месна заједница Шуме за подручје насељеног места Шуме; 7 (седам),
28. Месна заједница Војковци за подручје насељеног места Војковци са седиштем у Војковцима; 7 (седам),
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29. Месна заједница Греда која обухвата засеок-реон Греда као део насељеног места Доња Трнава (границе:
Лева страна „Матијевац”; десна страна „Буковац”; која почиње од гробља а завршава се са „Црвеним
Брдом”); 7 (седам),
30. Месна заједница Покозица која обухвата засеок-реон Покозица као део насељеног места Доња Трнава
(обухвата реоне: Гробље, Пантићки бунар, Раниће и Јанковиће); 7 (седам),
31. Месна заједница Витлина као део насељеног места Горња Трнава ( обухвата засеоке: „Врлаје”;
„Новаковића и Ђорђевића”; „Ракичевица 1”, „Ракичевица 2”, „Ракиће”, ,,Мамутовац”, „Прокиће” и
„Пиносаву” са седиштем на Витлини); 9 (девет),
32. Месна заједница Бор која обухвата засеок Бор. 7 (седам).
II За пуноважност избора чланова Савета Месне заједнице потребна је присутност најмање 10 (десет)% бирача од
укупног броја бирача за ту Месну заједницу који имају право гласања у складу са важећим законским прописима који
регулишу ту материју.
III Сваки засеок Месне заједнице мора бити заступљен својим представником у Савету Месне заједнице.
IV Предлаже се Месним заједницама да приликом избора чланова Савета Месне заједнице буде предложен и изабран
и мање заступљен пол (жене).
V

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-12/2017-05-III
Дана: 17.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-15На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 59. Статута
општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу
Општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
(„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 и 12/2016), Одлуком о буџету
Општине Топола за 2017. годину (,,Службени гласник СО Топола“, број 23/2016) и Стратегијом одрживог развоја
Општине Топола 2010-2020,
Општинско веће Општине Топола дана 17.01.2017. године донело је
ЗАКЉУЧАК
1.

Средствима планираним Одлуком о буџету Општине Топола за 2017. годину (,,Службени гласник СО Топола“
број 23/2016) на Разделу 4, Глава 4.1, Програмска класификација 0901-0004-Пројекти из области социјалне
заштите, Функција 090, Позиција 77, Економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, финансираће
се пројекти дневних услуга у заједници у складу са Одлуком о правима на материјалну подршку и услуге
социјалне заштите у Општини Топола („Службени гласник СО Топола“ број 20/2012 и 12/2016), и то:
1.1 Пројекат „Услуга Помоћ и нега у кући
деци са сметњама у развоју и њиховим породицама“
средствима у износу ...........................................................................1.700.000,00 дин
1.2 Пројекат „Услуга Лични пратилац детету са инвалидитетом
као подршка за задовољавање основних потреба
у свакодневном животу“ средствима у износу.............. ..................1.700.000,00 дин
1.3 Пројекат „Услуга Помоћ у кући старим, социјално-материјално
угроженим и инвалидним лицима“ средствима у износу................1.600.000,00 дин

2.

Право на услуге по пројектима под 1.1 и 1.2 корисници остварују по упуту Центра за социјални рад „Сава
Илић“ Аранђеловац Одељење у Тополи. Један корисник може остварити право на једну од ове две услуге.

3.

Обавезују се Одељење за локални економски развој и Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене
делатности Општинске управе Општине Топола да припреме пројектне концепте за сваку услугу посебно и
спроведу поступак избора имплементатора / пружаоца услуге у складу са Законом.
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4.

Овлашћује се Председник Општине Топола да донесе сва потребна акта везана за спровођење пројеката из
тачке 1. овог закључка.

5.

Закључак ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНА ТОПОЛА
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-13/2017-05-III
Дана: 17.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-16На основу члана 49. Статута општине Топола („Сл. гласник општине Топола“, број 11/08 и 6/2013), члана 3.
Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 8.
Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у склопу разматрања
Предлога Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у јулу месецу,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.12.2016. години донело је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА

у 2016-ој години
за захтеве поднете у јулу месецу
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о допуни Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете
у јулу месецу, као у тексту подносиоца Комисије за спровођење поступка оглашавања и прикупљања захтева
заинтересованих родитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години, број 560175/2016-04 од 29.11.2016. године.
Члан 2.
Ауто седиште из тачке 1. ове Одлуке се додељује се подносиоцима захтева – родитељима са подручја Општине
Топола у месецу јулу:
Р.бр.

Име и презиме подносиоца
захтева

Место

Име и презиме детета

Датум рођења

1.

Никола Васиљевић

Г.Трнава

Викторија Васиљевић

16.06.2016.

2.

Саша Јаковљевић

Белосавци

Нина Јаковљевић

17.06.2016.

3.

Милена Радојковић

Топола

Војин Радојковић

31.05.2016.

4.

Марко Урошевић

Блазнава

Вукашин Урошевић

06.06.2016.

5.

Драган Недељковић

Шуме

Никола Недељковић

21.06.2016.

6.

Марко Борисављевић

Д.Трнава

Виктор Борисављевић

28.06.2016.

7.

Слободан Тимотијевић

Г.Трнава

Филип Тимотијевић

04.05.2016.

8.

Иван Јовичић

Жабаре

Милица Јовичић

22.06.2016.

9.

Владан Алексић

Јарменовци

Николина Алексић

25.06.2016.

10.

Ђорђе Стевановић

Шуме

Милош Стевановић

23.05.2016.

11.

Јелена Филиповић

Загорица

Александра Филиповић

24.06.2016.

12.

Владан Кузмић

Д.Трнава

Александар Кузмић

19.05.2016.

13.

Владан Кузмић

Д.Трнава

Емилија Кузмић

19.05.2016.

14.

Дарко Лукић

Д.Трнава

Урош Лукић

08.07.2016.

Члан 3.
Критеријуми за доделу дечијих ауто седишта заинтересованим родитељима из Табеле из члана 1. утврђени су
на основу испуњеноси услова из Јавног позива за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља,
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хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години број 560-4/201604 од 12.02.2016.год. на основу административне провере приложене документације.
Члан 4.
Набавка дечијих ауто седишта је извршена од укупно опредељених буџетских средстава планираних Одлуком
о буџету општине Топола за 2016. годину („Сл. гласник СО Топола“, број 23/2015, 12/2016, 16/2016 и 20/2016) на
позицији 105, програмска класификација 0701-0002, економска класификација 424 – Остале специјализоване услуге,
функција 360 – Јавни ред и безбедност и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у 2016. години на територији општине Топола.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на званичном сајту општине Топола
www.topola.com, огласној табли Општинске управе општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола“.
Члан 6.
Приговор на Одлуку о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у јулу месецу подноси
се Општинском већу општине Топола у року од 8 дана од дана истицања. Коначну Одлуку о избору корисника доноси
Општинско веће општине Топола.
Члан 7.
Након доношења коначне Одлуке о избору корисника Председник општине донеће појединачна решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-2/2017-05-III
Дана: 08.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-17На основу члана 49. Статута општине Топола („Сл. гласник општине Топола“, број 11/08 и 6/2013), члана 3.
Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 8.
Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у склопу разматрања
Предлога Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у августу месецу,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.12.2016. години донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА

у 2016-ој години
за захтеве поднете у августу месецу
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у августу месецу,
као у тексту подносиоца Комисије за спровођење поступка оглашавања и прикупљања захтева заинтересованих
родитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години, број 560-176/2016-04 од
29.11.2016. године.
Члан 2.
Ауто седиште из тачке 1. ове Одлуке се додељује се подносиоцима захтева – родитељима са подручја Општине
Топола у месецу августу:
Р.бр.

Име и презиме подносиоца
захтева

Место

Име и презиме детета

Датум рођења

1.

Јасмина Мифтари

С.Топола, Љубесело

Василије Милић

29.06.2016.

2.

Дејан Борисављевић

Д.Трнава

Милица Борисављевић

05.05.2016.

3.

Дритон Бериша

Топола

Елмедиана Бериша

22.04.2016.

4.

Драган Марковић

С.Топола

Јанко Марковић

24.07.2016.

5.

Марија Ранитовић

Топола

Ана Ранитовић

04.04.2016.

6.

Ана Петровић

Винча

Наташа Петровић

14.06.2016.
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7.

Невена Дамјановић

С.Топола, Митровчић

Ивона Дамјановић

20.07.2016.

8.

Вучко Драшковић

С.Топола

Виктор Драшковић

07.08.2016.

9.

Мирјана Манојловић

С.Топола

Тијана Манојловић

30.07.2016.

10.

Ратко Ђурђевић

Наталинци

Страхиња Ђурђевић

12.08.2016.

11.

Катарина Чолић

Божурња

Нађа Чолић

06.08.2016.

12.

Ђорђе Стојановић

Јарменовци

Вања Станимировић

11.08.2016.

13.

Горан Симић

С.Топола

Лена Симић

13.07.2016.

14.

Зоран Милић

Топола

Лазар Милић

15.08.2016.

Члан 3.
Критеријуми за доделу дечијих ауто седишта заинтересованим родитељима из Табеле из члана 1. утврђени су
на основу испуњеноси услова из Јавног позива за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља,
хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години број 560-4/201604 од 12.02.2016.год. на основу административне провере приложене документације.
Члан 4.
Набавка дечијих ауто седишта је извршена од укупно опредељених буџетских средстава планираних Одлуком
о буџету општине Топола за 2016. годину („Сл. гласник СО Топола“, број 23/2015, 12/2016, 16/2016 и 20/2016) на
позицији 105, програмска класификација 0701-0002, економска класификација 424 – Остале специјализоване услуге,
функција 360 – Јавни ред и безбедност и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у 2016. години на територији општине Топола.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на званичном сајту општине Топола
www.topola.com, огласној табли Општинске управе општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола“.
Члан 6.
Приговор на Одлуку о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у августу месецу
подноси се Општинском већу општине Топола у року од 8 дана од дана истицања. Коначну Одлуку о избору корисника
доноси Општинско веће општине Топола.
Члан 7.
Након доношења коначне Одлуке о избору корисника Председник општине донеће појединачна решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-3/2017-05-III
Дана: 08.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-18На основу члана 49. Статута општине Топола („Сл. гласник општине Топола“, број 11/08 и 6/2013), члана 3.
Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), члана 8.
Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у склопу разматрања
Предлога Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у септембру месецу,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.12.2016. години донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА

у 2016-ој години
за захтеве поднете у септембру месецу
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у августу месецу,
као у тексту подносиоца Комисије за спровођење поступка оглашавања и прикупљања захтева заинтересованих
родитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години, број 560-177/2016-04 од
29.11.2016. године.
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Члан 2.
Ауто седиште из тачке 1. ове Одлуке се додељује се подносиоцима захтева – родитељима са подручја Општине
Топола у месецу септембру:
Р.бр.

Име и презиме подносиоца
захтева

Место

Име и презиме детета

Датум рођења

1.

Јелена Вукићевић

Светлић

Магдалена Вукићевић

19.04.2016.

2.

Јелена Рељић

С. Топола

Анастасија Рељић

17.08.2016.

Члан 3.
Критеријуми за доделу дечијих ауто седишта заинтересованим родитељима из Табеле из члана 1. утврђени су
на основу испуњеноси услова из Јавног позива за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља,
хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2016. години број 560-4/201604 од 12.02.2016.год. на основу административне провере приложене документације.
Члан 4.
Набавка дечијих ауто седишта је извршена од укупно опредељених буџетских средстава планираних Одлуком
о буџету општине Топола за 2016. годину („Сл. гласник СО Топола“, број 23/2015, 12/2016, 16/2016 и 20/2016) на
позицији 105, програмска класификација 0701-0002, економска класификација 424 – Остале специјализоване услуге,
функција 360 – Јавни ред и безбедност и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у 2016. години на територији општине Топола.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на званичном сајту општине Топола
www.topola.com, огласној табли Општинске управе општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола“.
Члан 6.
Приговор на Одлуку о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години за захтеве поднете у септембру месецу
подноси се Општинском већу општине Топола у року од 8 дана од дана истицања. Коначну Одлуку о избору корисника
доноси Општинско веће општине Топола.
Члан 7.
Након доношења коначне Одлуке о избору корисника Председник општине доноће појединачна решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-4/2017-05-III
Дана: 08.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-19-

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
НАТАЛИНЦИ
Број: Службено
25.07.2016. године
Предмет: Одлука Савета Месне заједнице Наталинци
Месна заједница Наталинци Вам доставља Одлуку Савета Месне зајенице од 25.07.2016. године
ОДЛУКА
Именује се Митровић Жика ЈМБГ 0712975721612 из Наталинаца за председника Месне заједнице од 25.07.2016. године
једногласно.
У Наталинцима 25.07.2016. године
Испред Савета МЗ Наталинци
Верица Вујичић, с.р.
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