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Топола

15. јун 2018. године

-1На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и
93/2012), члана 5. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), члана
44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016др. закон), 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. 82-17/2018-05 од 14.06.2018. године,
Председник општине Топола, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
О проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Топола, због елементарне непогоде – града,
олујног ветра и обилних падавина, дана 13. јуна 2018. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
Образложење
Територију општине Топола, дана 13.06.2018. године, у поподневним часовима захватила су елементарне
непогоде – град, олујни ветар и обилне падавине, услед чега је дошло до велике штете на пољопривредним усевима и
воћњацима, стамбеним објектима и економским зградама и локалним макадамским путевима, па постоји
потенцијална опасност за одвијање саобраћаја.
Чланом 5. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015),
дефинисано је да се елементарном непогодом, између осталог, сматрају догађаји узроковани дејством природних
сила, који прекидају одвијање живота у мери која превазилази редовну способност појединца и локалне заједнице да
се опораве без помоћи државе и проузрокују материјалну штету која је већа од 10% буџета јединице локалне
самоуправе.
Имајући у виду достављене прелиминарне извештаје, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке
да се цела територија општине Топола, прогласи подручјем које је захваћено елементарном непогодом – градом,
олујним ветром и обилним падавинама.
ОПШТИНА ТОПОЛА
Број: 217-26/2018-05
Дана: 14.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Живановић

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXII

Број 10

15. јун 2018.

страна 2

-2На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон), члана 61. став 13. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), 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), а у складу са Одлуком
о буџету општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола“, број 22/2017) и Одлуком о проглашењу
ванредне ситуације на целој територији општине Топола, број 217-26/2018-05 од 14.06.2018. године
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Планирана, а неискоришћена средства утврђена Одлуком о буџету општине Топола за 2018. годину
(„Службени гласник СО Топола“, број 22/2017) у разделу 4, глава 4.1, на:
- функционална класификација 160, програмска класификација 1102-02- Пројекат 1102-02-Одржавање
гробаља на територији Општине, позиција 64, економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање, извор финансирања 01 у износу од 6.000.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву
у оквиру раздела 4, глава 4.1, функционална класификација 160, програмска класификација 0602-0009Текућа буџетска резерва, позиција 62, економска класификација 499 - Средства резерве, извор
финансирања 01 у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

2.

Део средстава из тачке 1. овог Решења која се преносе у текућу буџетску резерву распоређује се у оквиру
раздела 4, глава 4.1, функционалне класификације 130, програмске класификације 0602-0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, позиција 53, економска класификација 484-Накнаде штете услед
елементарних непогода, извор финансирања 01 у укупном износу од 5.000.000,00 динара,
(07547-484000-53-01-130)-5.000.000,00 динара.

3.

О спровођењу овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

4.

Решење ступа на снагу даном доношења.

5.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о буџету Општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола“, број 22/2017) планирана су
средства у износу од 6.000.000,00 динара за реализацију Пројекта 1102-02-Одржавање гробаља на територији
Општине Топола.
Општину Топола је дана 13.06.2018. године у поподневним часовима захватила елементарна непогода – град,
олујни ветар и обилне падавине услед чега је дошло до велике штете на пољопривредним усевима и воћњацима,
стамбеним објектима и економским зградама и локалним макадамским путевима на којима постоји потенцијална
опасност за одвијање саобраћаја.
Општина Топола је утврдила приоритете у реализацији програмских активности и пројеката и одустала од
реализације пројекта Одржавање гробаља на територији Општине, јер уз све сагласности комисије за ЈПП реализација
пројекта не може бити завршена у наредних шест месеци и одлучила да средства издвоји за накнаду штете услед
елементарних непогода.
У складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 ,63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) прописано је
да ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада РС,
односно надлежни извршни орган локалне власти доноси Одлуку да се износ апропријације који није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене Одлуком о
буџету или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму, решење је донето као у диспозитиву.
Чланом 69. став 4. истог Закона прописано је да Влада РС, односно надлежни извршни орган локалне власти,
доноси на предлог Министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 401-379/2018-05-III
Дана:15.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић

Доставити:
- Одељењу за буџет, финансије, привреду и др. дел.,
- у документацију,
- а/а.
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-3На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и
101/2016-др.закон), члана 61. став 13. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), 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), а у складу са Одлуком
о буџету општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола“ број 22/2017)
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 14.06.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Планирана, а неискоришћена средства утврђена Одлуком о буџету општине Топола за 2018. годину („Службени
гласник СО Топола“ број 22/2017) у разделу 4, глава 4.1, на:
- функционална класификација 451, програмска класификација 0701-0002- Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, позиција 78, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, извор
финансирања 01 у износу од 5.900.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4,
глава 4.1, функционална класификација 160, програмска класификација 0602-0009-Текућа буџетска резерва,
позиција 62, економска класификација 499-Средства резерве, извор финансирања 01 у укупном износу од
5.900.000,00 динара,
- функционална класификација 130, програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе
и градских, позиција 57, економска класификација 541-Земљиште, извор финансирања 01 у износу од
500.000,00 динара преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру раздела 4, глава 4.1, функционална
класификација 130, програмска класификација 0602-0009-Текућа буџетска резерва, позиција 62, економска
класификација 499-Средства резерве, извор финансирања 01 у укупном износу од 500.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења која се преносе у текућу буџетску резерву и део средстава из текуће буџетске
резерве распоређује се у оквиру раздела 4, функционалне класификације 912, програмске класификације Пројекат
2002-01-Доградња фискултурне сале у ОШ „Карађорђе“ Топола-Друга фаза, позиција 102, економска класификација
463-Трансфери осталим нивоима власти-намена 511-Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 01 у укупном
износу од 7.175.026,00 динара,
(07547-463200-00-01-912)-7.175.026,00 динара.
3. О спровођењу овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком о буџету Општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола“ број 22/2017) планирана су
средства у износу од 500.000,00 динара за реализацију Пројекат 2002-01-Доградња фискултурне сале у ОШ
„Карађорђе“ Топола-Друга фаза.
Обавештењем Министарства омладине и спорта, број 404-02-25/2018-08 од 17.05.2018. године о одобрењу
пројекта наводи се да је изабран пројекат Завршетак доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе“ у Тополи и да је за
његову реализацију Министарство обезбедило средства у износу од 13.000.000,00 динара.
Како је за реализацију пројекта, односно извођење радова неопходно 20.175.026,00 динара-веза Предмер и
предрачун радова за која нису планирана средства суфинансирања-учешће општине, осим за ангажовање стручног
надзора, техничког прегледа и спровођење прописаних мера из области безбедности и здравља на раду, а у складу са
чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) прописано је да ако у току
године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно надлежни
извршни орган локалне власти доноси Одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у
текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене Одлуком о буџету или за намене за које
нису предвиђена средства у довољном обиму, решење је донето као у диспозитиву.
Чланом 69. став 4. истог Закона прописано је да Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси
на предлог Министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 400-17/2018-05-III
Дана: 14.06.2018. године
Доставити:
-Министарству омладине и спорта РС,
-Одељењу за буџет, финансије, привреду и др.дел.,
-у документацију,
-а/а.

Председник Општинског већа
Драган Живановић
-4-

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“бр.129/2007, 83/2014- други закон
и 101/2016-други закон), 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 , 6/2013) и
члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола Топола (''Службени гласник СО Топола'' број 14/2008),
а у складу са Обавештењем Председника СУ „Ашихара каикан Опленац“ број 453-76/2018/-05 од 22.02.2018.
године Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 14.06.2018.године донело је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Члан 1.
У Одлуци о додели средстава спортским удружењима на теритотији општине Топола (''Службени гласник СО
Топола'' број: 2/2018 и 4/2018), у члану 2. табеле Прва група: Фудбал и Трећа група: Кошарка и Карате мењају се и
гласе:
„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.
21.
22.

Спортска удружења
ОФК ,,Трнава '' Доња Трнава
ФК '' Јунковац'' Јунковац
ФК „Винча“Винча
ОФК '' Шаторња''Шаторња
ФК „БСК'' Белосавци
ФК '' Шумадинац 1913''Наталинци
ФК“Витлина-Бокања“Г.Трнава
ФК ''Слога ''Загорица
ФК '' Јасеница '' Божурња
ОФК ''Пласковац'' Пласковац
ФК '' Краљ Петар I'' Топола
ФК '' Будућност'' Блазнава
ФК '' Младост'' Јеленац
ФК ''Радоје Домановић'' Овсиште
ОФК ''Јарменовци'' Јарменовци
ФК ''Крћевац 04'' Крћевац
ФК ''Младост'' Рајковац
ФК ''Маскар'' Маскар
ФК „Борац“ Клока
СУ „Будућност МИ“ Доња Трнава
КМФ ''Опленац'' Топола
ЖФК ''Карађорђе'' Топола
УКУПНО :

Планирана средства без
активности
повезане са спортом деце
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
37.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
100.000,00
460.000,00
2.751.000,00
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Трећа група : Кошарка и Карате
Ред.
бр.

Спортска удружења

Планирана средства без
активности
повезане са спортом деце

1.

Кошаркашки клуб ''Карађорђе'' Топола

100.000,00

2.

Карате клуб „Карађорђе'' Топола
УКУПНО :

60.000,00
160.000,00

Члан 2.
У члану 6. Одлуке износ „8.000,00“ замењује се износом „31.000,00“.
Члан 3.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности
Општинске управе општине Топола.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са Закључком општинског већа општине Топола број: 401-348/2018-05- III од 04.06.2018. године ,
којим се у начелу прихвата захтев Карате клуба „Крађорђе“Топола којим се траже недостајућа средства у износу од
70.000,00 динара, а у складу са могућностима општине за учешће на такмичењу које ће се одржати од 21-25.јуна
2018.године у Румунији, и обавезујућом тачком 2. Закључка да Комисија за расподелу средстава планираних за
дотације спортским удружењима на територији општине Топола преиспита могућност прерасподеле средстава
спортским удружењима која се такмиче у нижем рангу такмичења, Комисија за расподелу средстава планираних за
дотације спортским удружењима на територији општине Топола на седници одржаној дана 11.06.2018.године је
утврдила Предлог измене Одлуке, и поступила сходно члану 7. Одлуке о додели средстава спортским удружењима на
теритотији општине Топола (''Службени гласник СО Топола'' број: 2/2018 и 4/2018), односно нашла начин како
извршити прерасподелу средстава .
Наиме, у складу са обавештењем Фудбалског савеза Шумадијског округа од 08.06.2018.године упућеним
Председнику општине Топола и Председнику комисије за расподелу средстава спортским удружењима да је ФК
„Витлина – Бокања“ Горња Трнава којем је опредељено Одлуком 120.000,00 динара за такмичење у грани фудбал у
међуопштинској лиги одустао од такмичења у априлу месецу 2018.године и да има дуговање према службеним
лицима и према канцеларији савеза у износу од 36.400,00 динара.
Имајући у виду напред изнето у члану 2. Одлуке у Табели Прва група: Фудбал тачка 7. код ФК „Витлина –
Бокања“ Горња Трнава износ 120.000,00 динара је замењен износом 37.000,00 динара ,тако да укупан износ табеле
уместо 2.834.000,00 динара изменом Одлуке износи 2.751.000,00 динара.
Износ умањења од 83.000,00 динара прерасподељен је на следећи начин:
-Карате клубу „Крађорђе“ Топола у оквиру Табеле Трећа група:Кошарка и Карате додавањем тачке 2. у износу од
60.000,000 динара, тако да укупан износ табеле уместо 100.000,00 динара сада износи 160.000,00 динара
- У нераспоређена средства 23.000,00 динара ( члан 6. Одлуке о додели средстава спортским удружењима на
теритотији општине Топола (''Службени гласник СО Топола'' број: 2/2018 и 4/2018) тако да укупан износ
нераспоређених средстава уместо 8.000,00 динара сада износи 31.000,00 динарa.
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 14.06.2018. године је разматрало Предлог Одлуке
и донело Одлуку као у предлогу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-217/2018-05-III
Дана: 14.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић
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-5Збор грађана Месне заједнице Доња Шаторња на састанку одржаном дана 08.06.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
о избору Савета Месне заједнице Доња Шаторња
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II

У Савет Месне заједнице Доња Шаторња изабрани су:
Саша Обрадовић , Доња Шаторња,
Драган Ђоковић, Доња Шаторња
Александар Дукић, Доња Шаторња,
Саша Прокић, Горња Шаторња
Милован Ранитовић, Горња Шаторња
Дејан Прокић, Доња Шаторња
Иван Марјановић, Доња Шаторња
Новаковић Милан, Горња Шаторња
Радослав Савић, Доња Шаторња
Обавезује се Савет Месне заједница да своја акта усклади са важећим законским прописима

III Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ,,Сл. Гласнику СО Топола“.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА ШАТОРЊА
Број: 1/2018
Дана 08.06.2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Саша Прокић
-6Савет Месне заједнице Доња Шаторња изабран на Збору грађана дана 08.06.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
I

За председника Савета Месне заједнице Доња Шаторња именује се:
Саша Обрадовић из Доње Шаторње ЈМБГ 3110974721628

II

За заменика председника Савета Месне заједнице Доња Шаторња именује се:
Драган Ђоковић, из Доње Шаторње ЈМБГ 1203960721626

III Новчану-финансијску документацију потписује председник Савета Месне заједнице.
IV Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА ШАТОРЊА
Број: 2/2018
Дана 08.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Саша Обрадовић
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9.
Тел: 034/6811-017, Факс: 034/6811-771
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
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