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-1На 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“, број 15/2008) и тачке III Решења о
образовању Комисије за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима, број 020-14/2016-05-III
од 14.01.2016. године
Општинско веће општине Топола, на седници одржаној 01.02.2016. 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 са територије општине Топола која за обављање својих активности користе средства у јавној
својини и која не наплаћују чланарине у висини услуге.
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:
- остварени резултати;
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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, 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 50% средстава опредељених у буџету општине,
2. За другу групу 20 % средстава опредељених у буџету општине,
3. За трећу групу 10% средстава опредељених у буџету општине,
4. За четврту групу 9% средстава опредељених у буџету општине,
5. За пету групу 10% средства опредељених у буџету општине,
6. За остале спортове 1% 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 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 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. 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.
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 1/2014).
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-9/2016-05-III
Дана: 01.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-2На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник РС», број 41/09,
53/2010, 101/2011 и 55/2014), 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 члана 21. Одлуке о
општинском већу општине Топола («Службени гласник СО Топола», број 12/2008), члана 8. и члана 50. Пословника
Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), тачке IV Извештаја о остварењу
програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Топола за 2015. годину број 401-49/2016-04, на предлог Општинског Савета за безбедност саобраћаја на
путевима,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 01.02.2016. године донело је
ПРОГРАМ

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
у 2016. години, на територији Општине Топола
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2016.
години, на територији Општине Топола утврђују се приходи, извори прихода, намене и начин коришћења тих прихода
у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Топола.
Планирани приходи се обезбеђују из локалног буџета од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Планирани расходи су на нивоу планираних прихода и расподељују се за спровођење следећих активности:
I АКТИВНОСТИ
1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Топола,
3. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја у Општини Топола
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја
5. Рад и активности Општинског савета на унапређењу безбедности саобраћаја
II ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ
Активности из тачке 1. поверавају се «Јавном предузећу Дирекцији за изградњу општине Топола –ЈП Топола»
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(у даљем тексту: Дирекција) уз обавезу да Дирекцијa исте укључи у свој програм рада и финансијски план за 2016.
годину.
Активности под редним бројем 2, 3, 4. и 5. спроводи Савет у сарадњи са одређеним институцијама (јавним
предузећима, школама, предшколским установама, месним заједницама и сл. као и стручним службама Општинске
управе општине Топола).
Коришћење наведених средстава биће у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним
приоритетима које одређује Савет, до нивоа реализованих прихода.
III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
А/ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ек.клас у буџету
743300
Приходи од новчаних казни
за прекршаје
Ек.клас.у буџету
311700
УКУПНО ПРИХОДИ:

Средства буџета Општине Топола од
наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима, а
који су учињени на триторији Општине
Топола у периоду од 01.01.2016. до
31.12.2016. године
Неутрошена наменска средства из
предходне године

..........

6.000.000,00

..........

1.649.378,32

..........

7.649.378,32

Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
1.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

Програм 7-Путна
инфраструктура
Раздео 3. – буџет
Функција 620 –
ЈП «Дирекција»
Топола
Програм 7-Путна
инфраструктура
Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти
Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти
Програм 7-Путна
инфраструктура
Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти
Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти
Програм 7-Путна
инфраструктура
Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти
Раздео 3.-буџет
Функција 360Вишенаменски
развојни пројекти

Поправљање саобраћајне инфраструктуре

3.000.000,00

Поправљање саобраћајне инфраструктуре у
износу од 50% од планираних текућих прихода

3.000.000,00

Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања на територији општине Топола

200.000,00

Набавка едукативног материјала

100.000,00

Израда публикација, флајера (припремање,
штампање, оглашавање), учешће и спровођење
кампања из безбедности саобраћаја

100.000,00

Превентивне активности из области
безбедности саобраћаја у Општини Топола

4.282.124,00

Увођење система услуге видео надзора у
улицама централног дела Варош Тополе

3.932.124,00

Набавка дечјих ауто седишта

350.000,00

Рад Општинског савета за безбедност
саобраћаја

67.254,32

Трошкови припреме материјала за седнице
Општинског савета за безбедност саобраћаја

5.000,00

Репрезентација и други трошкови организовања
седница Општинског савета за безбедност
саобраћаја

5.000,00
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Раздео 3.-буџет
Функција 3604.3.
Вишенаменски
развојни пројекти
Раздео 3.-буџет
Функција 3604.4.
Вишенаменски
развојни пројекти
Раздео 3.-буџет
Функција 3605.
Вишенаменски
развојни пројекти
УКУПНО РАСХОДИ:
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Трошкови набавке основних средстава за рад
Савета (рачунар, штампач,....)

30.000,00

Трошкови усавршавања чланова савета
(семинари, радионице и сл.)

27.254,32

Техничко опремање јединица саобраћајне
полиције

100.000,00

…………………………………………………..

7.649.378,32

IV
У складу са поверавањем послова из тачке II овог Програма и тачке 1. Финансијског плана, финансирање
поправљања саобраћајне инфраструктуре се врши преко ,,Јавног предузећа - Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола.
,,Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Топола“ - ЈП Топола ће наменска средства, опредељена
овим Програмом, употребити за поправљање саобраћајне инфраструктуре у циљу унапређења безбедности саобраћаја
на територији општине, а што ће бити прецизирано програмом рада ,,Јавног предузећа - Дирекција за изградњу
општине Топола“ ЈП Топола за 2016. годину.
V
Активности унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Топола, а у складу са
тачком 2. Финансијског плана и превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја у Општини
Топола, а у складу са тачком 3.2. Финансијског плана, спроводиће се поштујући одредбе регулисане Законом о јавним
набавкама.
Активност под тачком 3.1. - Увођење система услуге видео надзора у улицама централног дела Варош Тополе
спроводи се фазно у више календарских година (2015-2018), а поштујући при томе одредбе регулисане законом о
јавним набавкама.
VI
Активности под тачком 4. ће се финансирати у складу са достављеном документацијом овереном од стране
председника Савета.
Активности под тачком 5. ће се финансирати у складу са достављеним захтевима са пропратном
документацијом од стране ПС Топола.
VII
Наредбодавац за распоред средстава из овог Програма је Председник општине Топола.
VIII
Програм на предлог Савета доноси Општинско веће општине Топола.
По истеку календарске године Савет је обавезан да изради извештај о остварењу предложеног програма и
достави Општинском већу на усвајање.
Уколико постоје неискоришћена средства чија намена је утврђена овим програмом, иста се укуључују у
програм за наредну годину и утврђује њихово наменско трошење.
IX
Овај Програм ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 404-24/2016-05-III
Дана: 01.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-3На 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 члана 21. Одлуке о Општинском
већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и члана 50. Пословника
Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008), у склопу разматрања Извештаја о
остварењу програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Топола за 2015. годину,
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страна 6

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 01.02.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о остварењу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Топола за 2015. годину, који је утврдио Општински савет за безбедност
саобраћаја на путевима, под бројем 401-49/2016-04 од 21.01.2016. године.
2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-36/2016-05-III
Дана: 01.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-4На 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 7. став 2. Одлуке о одржавању јавних
зелених површина (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 20/2013) 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 01.02.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Програм одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2016. годину, који је
донело Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ Топола под бројем 140-1/4.1 од 15.01.2016. године.
2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-35/2016-05-III
Дана: 01.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-5На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 59.
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 3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине
Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013) 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 01.02.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Ценовник услуга јавног паркиралишта на територији општине Топола Привредног
друштва за комуналне делатности „Савант“ д.о.о. Београд - Земун који је код Општинске управе општине Топола
заведен под бројем 404-8/2016-05-III дана 14.01.2016. године
2. Саставни део овог Решења је Ценовник из тачке 1. овог Решења.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 404-8/2016-05-III
Дана: 01.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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Број 2

2. фебруар 2016.
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SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 2

2. фебруар 2016.
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SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 2

2. фебруар 2016.

страна 9

САДРЖАЈ
1.

2.

3.

4.

5.

ПРАВИЛНИК о критерујумима и поступку доделе средтава за финансирање потреба у
области спорта

Страна 1.

ПРОГРАМ коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2016. години на територији Општине Топола

Страна 3.

РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о остварењу Програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности на путевима на територији општине Топола

Страна 5.

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у
Тополи за 2016. годину

Страна 6.

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник услуга јавног паркиралишта на територији
општине Топола и Ценовник услуга

Страна 6.

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 2

2. фебруар 2016.

страна 10

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 Живановић
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

