SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 5

Топола

22. март 2016. године

-1На 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. Одлуке о Општинском већу општине
Топола («Службени гласник СО Топола» број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. Пословника Општинског већа општине
Топола («Службени гласник СО Топола» број 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 21.03.2016. године донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о додели средстава спортским удружењима на територији општине Топола, као у
тексту подносиоца Предлога Одлуке-Комисије за расподелу средстава спортским удружењима на територији општине
Топола, број 453-29/2016-05 од 18.03.2016. године.
Члан 2.
Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:
Прва група: ФУДБАЛ
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Спортска удружења

ФК „Трнава“ Д. Трнава
ФК „Витлина Бокања“ Г.Трнава
ФК „Јунковац“ Јунковац
ФК „Винча“ Винча
ФК „Шаторња“ Шаторња
ФК „БСК“ Белосавци
ФК „Шумадинац“ Наталинци
ФК „Слога“ Загорица
ФК “Будућност” Блазнава
ФК ,,Јасеница“ Божурња
ФК „Младост“ Јеланац
ФК „Радоје Домановић“ Овсиште
ФК „Јарменовци“ Јарменовци
ФК „`Пласковац“ Пласковац
ФК „Младост“ Рајковац
ФК „Борац“ Клока
ФК „Маскар“ Маскар
ФК ,,Краљ Петар Први“
Академија фудбала „Дуљаj“ Топола
ЖФК „Карађорђe“ Топола
УКУПНО:

План без
активности
повезане са
спортом деце
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
50.000,00
96.000,00
2.354.000,00
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Друга група: Одбојка и рукомет

Спортска удружења
Ред. бр.
1.
2.
3.

ОК „Карађорђе“
ЖРК „Колибри“
РК „Карађорђе“
УКУПНО:

План без
активности
повезане са
спортом деце
600.000,00
120.000,00
300.000,00
1.020.000,00

Трећа група: Карате и кошарка

Ред. бр.
1.
2.

Спортска удружења
Карате клуб „Карађорђе“
Кошаркашки клуб „Карађорђе“
УКУПНО:

План без
активности
повезане са
спортом деце
300.000,00
210.000,00
510.000,00

Четврта група: Ауто-мото спорт, стрељаштво, клубови особа са инвалидитетом....

Ред. бр.

1.
2.
3.

Спортска удружења

Мото клуб „Опленац“ Топола
Спортски клуб РВИИППБ Топола
АСК Топола
УКУПНО:

План без
активности
повезане са
спортом деце
30.000,00
30.000,00
399.000,00
459.000,00

Пета група: Спортски савез општине Топола

Ред. бр.

1.

Спортска удружења

Спортски савез општине Топола
УКУПНО:

План без
активности
повезане са
спортом деце
510.000,00
510.000,00

Шеста група: Остали спортови

Ред. бр.

1.

Спортска удружења

Тениски клуб „Опленац“ Топола
УКУПНО:

План без
активности
повезане са
спортом деце
20.000,00
20.000,00

Члан 2.
У складу са чланом 138. Закона о спорту (,,Сл. гласник РС“, број 10/2016) трошкови програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе морају односити, по правилу, најмање 15% на
активности повезане са спортом деце, тако да се средства расподељују следећим спортским удружењима:
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Спортска удружења
Академија фудбала “Дуљај” Топола
ОК “Карађорђе”
ЖРК “Колибри”
РК “Карађорђе”
ОК ,,Мија Тодоровић,,
Карате клуб “Карађорђе”
Кошаркашки клуб “Карађорђе”
Стрељачки савез
Спортски Савез општине Топола
Аикидо
Стонотениски клуб “Карађорђе”
УКУПНО:
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План активности
повезане са
спортом деце
150.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
175.000,00
30.000,00
20.000,00
950.000,00

Члан 3.
Нераспоређена средства у износу од 177.000,00 динара ће се определити у току године за финансирање
конкретне активности спортских удружења које се обрати захтевом за трансфер.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а виће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ и на
интернет страници www.topola.com.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 404-59/2016-05-III
Дана: 21.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-2На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/2014), 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), Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину (,,Службени гласник СО Топола“,
бр. 25/2014 и 5/2015), у складу са Одлуком Општинског већа општине Топола о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине
Топола у 2016. години, број 641-1/2016-05-III од дана 08.02.2016. године, а на предлог Комисије за оцењивање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Топола у 2016. години
образоване Решењем председника општине Топола број 020-61/2016-05 од 03.03.2016. године,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 21.03.2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања
на територији општине Топола у 2016. години
1.

Средства у износу 1.400.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих пројеката:
Подносилац пројекта

РТВ ,,Сунце“ д.о.о.
Агенција за услуге, рекламе и
пропаганде ,, БРАФ“ - Радио
ИФМ
Предузеће за производњу и
емитовање радио програма и
маркетинг ,,Op-top itd group“
d.o.o.
РТВ ,,Јасеница“ д.о.о.

Место
Назив пројекта
Електронски медији
Аранђеловац
,,Топола на длану”

Износ
400.000,00 дин.

Топола

,,Моје село центар света”

350.000,00 дин.

Топола

,,Топола-моја општина-хоћу
да знам“

250.000,00 дин.

С.Паланка

,,Топола у кадру”

150.000,00 дин.
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,,Моја Шумадија”
,,Туризам у срцу Шумадије“

Новинска агенција ,,Новинице”

Топола

,,Слобода нема цену”

Драган Тодоровић пр.-издавачка
делатност ,,Стварност“

Аранђеловац

Чланак о Надежди
Павловић,књижевници из
Тополе

2.

80.000,00 дин.
80.000,00 дин.
Штампани медији
80.000,00 дин.

10.000,00 дин.

Нису подржани следећи пројекти:
Подносилац пројекта

Место
Електронски медији
„Ар Прес“ Агенција за продукцију,
маркетинг и информисање,
Аранђеловац,
Миодраг Петровић, ПР
Вукосавци
ПД ,,Јавност“ д.о.о. ул. Бранка
Радичевића бр. 9. 34000
Крагујевац
Крагујевац
Удружење грађана ,,Хелпх“
Младеновац 11400, ул.Светозара
Младеновац
Марковића 26
Радио Златоусти Српске
православне епархије шумадијске
Крагујевац, ул. Владимира
Крагујевац
Роловића бр. 1. 34000 Крагујевац
Телевизија ,,Телемарк“ д.о.о.
Чачак ул. Синђелићева бб
Чачак
Бојан Јанковић пр. Производња
телевизијског филмског и
радијског програма ,,ФронтМедија
Аранђеловац
ПРО“ Аранђеловац

,,Dragon Star,, d.o.o. 11400
Младеновац, Михаила
Миловановића 47
РТВ ,,Мелос“ ул. Хајдук Вељкова
бр. 2. 36000 Краљево
Зоран Радосављевић ПР. Агенција
за израду ТВ програма ,,Тречна“
Аранђеловац
Друштво за радио и телевизијске
активности ,,Коперникус“ CABLE
NETWORK d.o.o. Цара Душана 45
Ниш
Јавно предузеће за информисање
,,Шумадија“ Аранђеловац, ул.
Кнеза Михаила 108 34300
Аранђеловац
Друштво за производњу,промет и
услуге ГМЦ-ТРАДЕ
д.о.о.Радио ГЕМ, Лазаревац, Димитрија
Туцовића бр. 1
Друштво за производњу,промет и
услуге ГМЦ-ТРАДЕ д.о.о.-Радио
ГЕМ, Лазаревац, Димитрија
Туцовића бр. 1
3.

страна 4

Младеновац

Назив пројекта

,,Село, добро јутро“

,,Из Тополе-за Тополу“

,,Опште информисање
локалне заједнице“
ТВ и радио хроника Епархије
Шумадијске ,,Верујем“

,,Време за семе“
,,Систематско и планско
информисање
пољопривредних
произвођача Општине
Топола ради унапређења и
осавремењавања воћарске
производње“
,,Ђурђевдански дани вина и
ракије-Опленачка берба
online“

Краљево

,,Хроника Тополе“

Аранђеловац

,,Живопис Шумадије“

Ниш

,,Водич кроз Тополу“

Аранђеловац

,,Из Тополе о свему“

Лазаревац

,,Хроника Тополе“

Лазаревац

,,Хроника Тополе“

Пројекти РТВ ,,Флеш“ Аранђеловац и ТВ ,,Канал 9“ Крагујевац нису ушли у процедуру оцењивања.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/2014) и Одлуке о
буџету општине Топола за 2016. годину (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 25/2014 и 5/2015), Општинско веће
општине Топола је донело Одлуку о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији Општине Топола у 2016. години, број 641-1/2016-05-III од дана
08.02.2016. године, на основу које је расписан конкурс у периоду од 09.02.2016.г. до 19.02.2016.године.
По Јавном позиву на конкурс достављено је 23 пројекта медија. Од приспелих пројеката 2 пројекта нису ушла у
процедуру оцењивања, и то: РТВ ,,Флеш“ Аранђеловац и ТВ ,,Канал 9“ Крагујевац из разлога што подносиоци пријава
нису испуњавали један од услова за учешће на конкурсу.Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Топола у 2016. години размотрила је приспеле пројекте
у периоду од 09.03.2016.-16.03.2016.г. На основу циљева и критеријума наведених у конкурсу, Комисија је Општини
Топола доставила предлог одлуке о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Топола у 2016. години.
На основу Предлога Комисије и сопственог увида у приспеле пројекте, Општинско веће општине Топола је
одлучило као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се
покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
ОПШТИНА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-58/2016-05-III
Дана: 21.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-3На 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),члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), Одлуке о буџету општине Топола за 2016.годину
(,,Службени гласник СО Топола“, број 23/2015), а у складу са Програмом коришћења средстава фонда за заштиту
животне средине за 2016. годину бр. 404-46/2016-05-I од 26.02.2016. године, уз сагласност Министарства пољопривреде
и заштите животне средине РС број 401-00-00081/2016-09 од 22.01.2016. године,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 21.03.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ

о коришћењу средстава по Програму фонда за заштиту животне средине
1. Овим Решењем се из буџета општине Топола одобрава коришћење финансијских средства у износу од 6.500.000,00
динара за спровођење свих пројеката наведених у Програму фонда за заштиту животне средине за 2016. годину на
који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС дало сагласност.
2. Средства из тачке 1 овог решења ће се одобравати са позиције 104, програмска класификација 0401-0001-Управљање
заштитом животне средине и природних вредности, ек.класификација 424-Специјализоване услуге, идентификациони
број 07547, функција 560, извор финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2016.годину (,,Службени гласник
СО Топола“, број 23/2015).
(07547-424911-00-01-560)
3. У складу са тачкама 1. и 2. Решења, а у циљу ефикаснијег пословања, средства ће се одобравати са позиције наведене
у тачки 2. Решења до Прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Топола за 2016. годину.
4. Обавезује се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности да Првом изменом и допуном Одлуке о
буџету општине Топола за 2016. годину усклади план буџета са Програмом фонда за заштиту животне средине,
односно предвиди нове позиције по пројектима са којих ће се одобравати средства за спровођење истих.
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5. О спровођењу решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности.
6. Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-62/2016-05-III
Дана: 21.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-4На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 7. став 1.
тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), члана 4. став
1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и
канализацији („Службени гласник СО Топола“ број 14/2012), члана 59. 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) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“, број
14/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“, број
23/2015), Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2016.годину ( „Службени гласник СО
Топола“ број 3/2016) , Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020, и у складу са Решењем о коришћењу
средстава по Програму фонда за заштиту животне средине бр 404-62/2016-05-III од 21.03.2016. год. у склопу
разматрања предлога Пројекта „Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи и обезбеђивање
услова за несметано функционисање“,
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 21.03.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ

o спровођењу пројекта
„Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у Тополи“
1.

Одобрава се спровођење пројекта „Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у
Тополи“ према пројектном концепту, укупне финансијске вредности 300.000,00 динара.

2.

Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе.

3.

Средства за спровођење пројекта „Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у
Тополи“ обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“
број: 23/2015), у оквиру главе 3.5 – Фонд за заштиту животне средине – функција 560, програмска
класификација 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине и природних вредности, позиција 104,
економска класификација 424 – Специјализоване улуге – Финансирање програма из области заштите животне
средине а у складу са Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2016.годину
(„Службени гласник СО Топола“, број 3/2016)
(07547-424911-00-01-560)

4.

Обавезује се ЈКСП Топола из Тополе да обезбеди ефикасно спровођење Пројекта „Уређење зелене површине
у улици Булевар краља Александра I у Тополи“ у складу са пројектним конецептом и поднесе уредне
захтеве за трансфер средстава са пратећом документацијом, ради уплате средстава за реализацију пројекта.

5.

О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, Одељење
ЛЕР Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола.

6.

Решење ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Програмом фонда за заштиту животне средине за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“ 3/2016)
утврђени су приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2016. године планирају из области
заштите и унапређења животне средине.
Средствима Фонда планирана је реализација пројекта „Уређење зелене површине у улици Булевар краља
Александра I у Тополи “.
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Општинском одлуком о одржавању јавних зелених површина предвиђено да радове на одржавању, уређењу,
текућем и инвестиционом одржавању и санацију јавних зелених површина изводи искључиво ЈКСП „Топола“
Топола.
ЈКСП „Топола“ је израдило идејни пројекат уређења зелене површине у улици Булевар краља Александра I и
то од раскрснице са улицом Кнегиње Зорке до раскрснице са улицом Ђурђевданска. Део ове зелене површине
уређен је средствима ЈМК Чешке Републике, Министарства социјалне политике и Општине Топола и на истој су
постављене справе за вежбање на којима се најчешће играју деца. Обзиром да се уз саму зелену површину налази
прометна улица, постоји потенцијална опасност по безбедност деце. Идејно решење предвиђа измештање справа са
ове зелене површине у градски парк, ново уређење зелених површина као и уређење пешачких стаза, а овај предлог
пројекта подразумева реализацију прве фазе идејног решења.
Закон о јавним набавкама прописује да се одредбе тог закона не примењују на набавке од лица или
организација које се у смислу тог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке. Како се, у смислу тог закона, ЈКСП сматра наручиоцем, поступак јавне
набавке у овом случају се неће спроводити.
Средства за спровођење пројекта „Уређење зелене површине у улици Булевар краља Александра I у
Тополи “ обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“, број
23/2015), у оквиру главе 3.5 – Фонд за заштиту животне средине – функција 560, програмска класификација 04010001 – Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи, економска класификација 424 –
Специјализоване улуге – Финансирање програма из области заштите животне средине а у складу са Програмом
коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2016.годину. (Службени гласник СО Топола“ број
3/2016).
На основу свега изнетог донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 404-60/2016-05-III
Дана: 21.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-5На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 7. став 1.
тачка 1. у вези са чланом 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012 и 14/2015), члана 4. став
1. Закона о кoмуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 17. став 1. Одлуке о водоводу и
канализацији („Службени гласник СО Топола“ број 14/2012), 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 буџету Општине Топола за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“ број:
23/2015), Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2015.годину ( „Службени гласник
СО Топола“, број 03/2016), Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020, и у складу са Решењем о
коришћењу средстава по Програму фонда за заштиту животне средине бр. 404-62/2016-05-III од 21.03.2016. године, у
склопу разматрања предлога Пројекта „Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи и
обезбеђивање услова за несметано функционисање“,
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 21.03.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ

o спровођењу пројекта
„Санација дивљих депонија у насељеним местима Општина Топола “ - 2016
1.

Одобрава се спровођење пројекта „Санација дивљих депонија у насељеним местима Општина Топола “ 2016 према пројектном концепту, укупне финансијске вредности 1.000.000,00 динара.

2.

Спровођење Пројекта из тачке 1. овог решења поверава се ЈКСП „Топола“ из Тополе.

3.

Средства за спровођење пројекта „Санација дивљих депонија у насељеним местима Општина Топола “ 2016 обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“ број:
23/2015), у оквиру главе 3.5 – Фонд за заштиту животне средине – функција 560, програмска класификација
0401-0001 – Управљање заштитом животне средине и природних вредности, позиција 104, економска
класификација 424 – Специјализоване улуге – Финансирање програма из области заштите животне средине а у
складу са Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2016. годину(Службени
гласник СО Топола“ број 3/2016)
(07547-424911-00-01-560)
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4.

Обавезује се ЈКСП „Топола“ из Тополе да обезбеди ефикасно спровођење Пројекта „Санација дивљих
депонија у насељеним местима Општина Топола “ - 2016 у складу са пројектним конецептом и поднесе
уредне захтеве за трансфер средстава са пратећом документацијом, ради уплате средстава за реализацију
пројекта.

5.

О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, Одељење
ЛЕР Општинске управе општине Топола и ЈКСП „Топола“ Топола.

6.

Решење ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Програмом фонда за заштиту животне средине за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“, 3/2016)
утврђени су приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2016. године планирају из области
заштите и унапређења животне средине.
Средствима Фонда планирана је реализација пројекта „Санација дивљих депонија у насељеним местима
Општина Топола “ - 2016
На подручју општине евидентиран је велики број дивљих депонија које угрожавају животну средину и
представљају велику опасност по здравље људи и животиња и неповољно утичу на биљни покривач. Највећу
опасност представљају дивље депоније које се налазе у непосредној близини насеља па је неопходно извршити
њихову санацију како би се смањила могућност штетног утицаја неадекватно збринутог отпада на флору и фауну и
животно окружење и здравље људи.
Општинском одлуком о одржавању чистоће предвиђено да чишћење дивљих депонија изводи искључиво ЈКСП
„Топола“ Топола.
Закон о јавним набавкама прописује да се одредбе тог закона не примењују на набавке од лица или
организација које се у смислу тог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке. Како се, у смислу тог закона, ЈКСП сматра наручиоцем, поступак јавне
набавке у овом случају се неће спроводити.
Средства за спровођење пројекта „Санација дивљих депонија у насељеним местима Општина Топола “ –
2016 обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“, број
23/2015), у оквиру главе 3.5 – Фонд за заштиту животне средине – функција 560, програмска класификација 04010001 – Управљање заштитом животне средине и природних вредности, позиција 104, економска класификација 424
– Специјализоване улуге – Финансирање програма из области заштите животне средине а у складу са Програмом
коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“,
број 3/2016).
На основу свега изнетог донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 404-61/2016-05-III
Дана: 21.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-6На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и
93/2012), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 52. став
1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и Закључка Општинског
штаба за ванредне ситуације бр. 217-25/2016-05 од 15.03.2016. године,
Председник општине Топола, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
О укидању ванредне ситуације на целој територији општине Топола, које је захваћено елементарном
непогодом – обилним падавинама дана 06.03.2016. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
Образложење
Део територије општине Топола, дана 06.03.2015. године, у поподневним часовима захватиле су обилне
падавине и непрестано се настављају, услед чега је дошло до поценцијалне опасности за одвијање саобраћаја на
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путевима на целој територији општине Топола, а велике количине воде на њивама и у рекама и потоцима прете да
угрозе стамбене објекте, економске зграде, становништво и стоку.
Чланом 1. став 2. и чланом 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода,
дефинисано је да се елементарном непогодом, између осталог, сматрају и атмосферске непогоде, односно да се под
штетом већег обима подразумева штета проузрокована елементарним непогодама чији износ прелази 10% националног
дохотка оствареног на територији општине у предходној години.
Имајући у виду да су предузете све неопходне мере у процени, отклањању и санирању штете, утврђујем да су
се стекли услови за доношење Одлуке о укидању ванредне ситуације на целој територији општине Топола.
ОПШТИНА ТОПОЛА
Број: 217-26/2016-05
Дана: 15.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Живановић, с.р.

-7На основу члана 15. став 1. тачка 12.) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11),
Општинска изборна комисија у Тополи, на седници одржаној 11.03.2016. године донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
РАСПИСАНИХ ЗА 24.04.2016. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине
Топола утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине општина градова и скупштина општина у
Републици Србији („Службени гласник РС” бр. 23/2016),
– Законом о локалним изборима,
– Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др.
закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),
– Упутством за спровођење избора за народне
04.03.2016. године, расписаних за 24.04.2016. године.

посланике Народне скупштине 02 број: 013-24/16 од

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Топола ступила је на снагу даном
објављивања 07.03.2016. године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Топола расписани за 24.04.2016. године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове
одлуке.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Ред.
Радња
Рок
број
1. Јединствени стандарди и обрасци
Утврђивање јединствених стандарда, прописивање образаца и правила за
1.1. спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности
најкасније 9. марта у 24 часа
(члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. Закона о локалним изборима – ЗоЛИ)
2. Органи и тела за спровођење избора
у року од 24 часа од часа пријема
Доношење решења о именовању представника подносиоца изборне листе
предлога подносиоца изборне листе, а
2.1. у проширени састав Општинске изборне комисије
најкасније
(члан 14. ст. 9. ЗоЛИ)
19. априла у 24 часа
Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора
(чл. 18. ст. 1. Упутства)
2.3. Образовање сталног састава бирачких одбора

2.2.

најкасније до 8. априла
најкасније 13. априла у 24 часа
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(члан 36. ст. 3 ЗоИНП и члан 11. ст.2. Упутства)
Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава
2.4. бирачких одбора
(члан 24. ст. 1 и члан 25. Упутства)
Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких
2.5. одбора
(члан 19. ст. 2. и 3. ЗоИНП и чл. 26. Упутства)
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најкасније до 18. априла
у 10 часова
у року од 24 часа од часа пријема
предлога подносиоца изборне листе, а
најкасније
19. априла у 24 часа

Замена члана бирачког одбора у сталном саставу у случају спречености,
2.6. или одсутности
најкасније 23 априла у 20 часова
(члан 28. ст. 3.Упутства)
Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу бирачког
одбора, у смислу члана 29. Упутства
2.7.
(члан 28. ст. 5. Упутства)
најкасније 24. априла у 7 часова
Замена члана бирачког одбора у проширеном саставу у случају
најкасније 22. априла у 20 часова
2.8.
спречености или одсутности
(члан 28. ст. 4. Упутства)
3. Изборна листа
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Подношење изборне листе
(члан 19. ЗоЛИ)
Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)
Повлачење изборне листе
(члан 21. ЗоЛИ)
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном
гласнику
СО Топола ”
(члан 26. ЗоЛИ)
Право увида у поднете изборне листе
(члан 26. став 4. ЗоЛИ)
Достављање решења о испуњењу/неиспуњењу услова за одређивање
представника подносиоца изборне листе кандидата за одборнике у
проширени састав бирачких одбора
(члан 24. ЗоЛИ)

до 8. априла у 24 часа
у року од 24 часа од часа пријема
изборне листе, ако испуњава услове
до дана утврђивања збирне изборне
листе, односно до 12. априла у 24 часа
најкасније 13.априла у 24 часа
у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне листе
одмах по проглашењу изборне листе
кандидата за одборнике

4. Бирачка места
Достављање предлога општинских управа за одређивање бирачких
4.1. места РИК
(члан 45. ст. 2. Упутства)
Одређивање и објављивање бирачких места
4.2. (члан 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП
5. Јединствени бирачки списак
Излагање делова бирачког списка за подручја јединица локалне
самоуправе
5.1.
(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 10.
Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)
Захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком
5.2. списку
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)
Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од
стране подносиоца изборне листе или лица које он овласти
5.3.
(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку)
Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на
5.4.
предстојећим изборима гласати према месту боравишта у

најкасније до 16. марта

најкасније 3. априла у 24 часа

од 5. марта

до закључења бирачког списка 8 априла
у 24 часа

од проглашења изборне листе

до 2. априла у 24 часа
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земљи/изабрано место гласања
(члан 15. ЗоЈБС)
Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на
5.5. предстојећим изборима гласати у иностранству
(члан 16. став 1. ЗоЈБС)
Достављање података потребних за припремање посебних извода из
бирачког списка о бирачима који су на одслужењу војног рока, на војној
вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије,
5.6.
односно о бирачима који су на извршењу заводских санкција или у
притвору
(члан 19. став 6. ЗоЈБС)
Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању
5.7. укупног броја бирача
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)
Достављање решења о закључењу бирачког списка Републичкој
5.8. изборној комисији
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)
Објављивање у „Службеном гласнику РС” укупног броја бирача
5.9.
(члан 18. ЗоЈБС)
Достављање Републичкој изборној комисији оверених извода из
5.10. бирачког списка
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)
Доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку по
5.11. закључењу бирачког списка
(члан 20. став 1. ЗоЈБС)
Пријем у Републичкој изборној комисији решења на којима се заснивају
5.12. промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)
Утврђивање и објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије”
5.13. коначног броја бирача у Републици Србији
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)
6. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење рада органа
6.1. за спровођење избора – страни посматрачи
(члан 75. ст. 1. и члан 76. став 1. Упутства)
Подношење пријаве за праћење рада органа
6.2. за спровођење избора – домаћи посматрачи
(члан 74. став. 1. Упутства)
7. Спровођење избора
Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора
7.1.
(члан 54. став 1. ЗоИНП)
Предаја изборног материјала радним телима пре гласања
7.2.
(члан 63. ст.3. Упутства)
Предаја изборног материјала бирачким одборима од стране радног тела
7.3.
РИК и Изборне комисије (члан 62. став 2. ЗоИНП)
„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде
7.4.
(члан 5. став 3. ЗоИНП)
Отварање бирачких места и гласање
7.5.
(члан 56. став 1. ЗоИНП)
8. Утврђивање и објављивање резултата избора
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање
8.1. изборног материјала Општинској изборној комисији
(члан 38. ст. 1. - ЗоЛИ )
Утврђивање резултата избора у Општинској изборној комисији
8.2.
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)
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до 2. априла у 24 часа

до 4. априла у 24 часа

8. април

најкасније 9 април у 24 часа
одмах по добијању решења о закључењу
бирачког списка
најкасније 10. априла у 24 часа
од закључења бирачког списка до 20.
априла у 24 часа
до 21. априла у 24 часа
одмах по истеку рока за пријем решења
на којима се заснивају промене у
бирачком списку по закључењу
бирачког списка

до 13. априла

до 18. априла

најкасније 18. априла
у 24 часа
најкасније 20 априла у 24 часа
најкасније 21.априла у 24 часа
од 21 у 24 часа до затварања бирачких
места 24. априла у 20 часова
24. априла, од 7 до 20 часова

најкасније 25. априла у 04 часова
најкасније 25. априла у 20 часова
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Објављивање резултата избора у „Службеном гласнику СО Топола”
(члан 44. ЗоЛи)
Увид у изборни материјал у просторијама Општинске изборне
8.4. комисије

8.3.
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најкасније 25. априла у 20 часова
до 26. априла у 24 часа

9. Заштита изборног права
9.1.

Подношење приговора Општинској изборној комисији
(члан 52. ст. 2. ЗоЛИ)

Доношење и достављање решења по приговору
(члан 53. ст.1. ЗоЛИ)
Жалба Управном суду против решења Општинске изборне комисије
9.3. по приговору
(члан 54. ст.1. ЗоЛИ)
Достављање свих потребних података и списа за одлучивање
9.4. Управном суду
(члан 54. ст. 2. ЗоЛИ)
Доношење одлуке по жалби
9.5.
(члан 54. став 4. ЗоЛИ)
10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на
10.1. изборној листи, почев од првог кандидата са листе
(члан 43. ЗоЛИ)
Издавање уверења о избору за одборника
10.2.
(члан 45. ЗоЛИ)
11. Извештавање Скупштине општине Топола
Подношење извештаја Скупштини општине Топола о спроведеним
11.1. изборима
9.2.

у року од 24 часа од часа кад је донета
одлука, извршена радња или учињен
пропуст
у року од 48 часова од часа пријема
приговора
у року од 24 часова од пријема решења

у року од 12 часа од пријема жалбе
у року од 48 часова од пријема жалбе

у року од десет дана од дана
објављивања укупних резултата избора
одмах по додели мандата

одмах по додели мандата

4. Овај Роковник ће се објавити у „Службеном гласнику СО Топола”.
Број: 21/2016
Дана: 11. 03. 2016. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ТОПОЛИ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Дуњић, с.р.
-8На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 и
„Службени гласник РС”, број 30/2010), члана 84. став 3. и члана 86. став 2. Закона о државној управи („Службени
гласник РС”, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 2. став 1. и члана 71. став 2. и 3. Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98 (др. закон), 49/99 (др. закон), 34/2001
(др. закон), 39/2002, 49/2005 (одлука УСРС), 79/2005 (др. закон), 81/2005 (исп.), 83/2005 (др.закон) и 23/2013 (одлука
УСРС) и члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013),
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење МАРИНИ МАКСИЋ ЈМБГ 1706983726813 економисти на радном месту: Послови за
утврђивање и контролу пореских и других обавеза у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности –
Одсек Локалне пореске администрације у Општинској управи општине Топола, да може водити управни поступак и
одлучивати о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности послова Локалне пореске администрације
у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности утврђеној Законом и Одлуком о Општинској управи.
Образложење
Чланом 285. Закона о општем управном поступку прописано је да се овлашћење за предузимање радњи и
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решавања у управном поступку може дати запосленом који има прописану стручну спрему.
У члану 84. став 3. Закона о државној управи прописано: ,,За вођење управног поступка и одлучивање о
правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен државни службеник који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно настудијама у трајању од три године“.
Закон о државној управи у члану 86. став 2. прописује да се одредбе овог Закона о начелима деловања органа
државне управе, јавности рада и односима са грађанима, положеном државном стручном испиту потребном за вршење
послова државне управе, школској спреми потребној за добијање овлашћења за вођење управног поступка и доношење
решења у управном поступку и о канцеларијском пословању, сходно се примењују на све имаоце јавних овлашћења
када врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и града Београда
у њиховом делокругу.
У поступку доношења овог решења начелник Општинске управе општине Топола утврдио је да Марина
Максић испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о
правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Локалне пореске администрације у Одељењу за
привреду, буџет, трезор и друштвене делатности.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку: Против овог решења запослена може поднети приговор начелнику Општинске управе
општине Топола у року од 8 дана од дана пријема.
Ово решење објавити на сајту општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу
Број: 031-13/2016-05
Дана: 15.03.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
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