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На основу члана 155. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС бр.“  

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 50. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр.18/2010), чланова 11, 12. и 13. Правилника о 

мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 

васпитања („Сл. гласник РС“ бр.146/2014), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу („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) 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 14.08.2017. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања  

у предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 

 
1. 

Овим решењем утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у предшколској установи 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе - општина Топола. 

 

2. 

Структура планираних расхода за предшколско образовање: 

 

         

Ред.бр. 

 

Опис 

 

Износ 

1. Укупни расходи на годишњем нивоу 60.135.178 

2. Капитални издаци 2.826.500 

3. Републички трансфер за реализацију ППП 8.670.000 

4.   Планирана средства за постизање вишег квалитета                         

образовања и васпитања 

1.093.000 

5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4.000.000 

6. Расходи који учествују у формирању економске цене 43.545.678 

7. Број уписане деце утврђен годишњим планом рада 274 

8. Просечна присутност деце (у%) 60.2 

9. Годишња цена по детету 264.000 

 

 

Структуру економске цене из тачке 2. ред. бр. 6. чине: 
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3. 

Економска цена програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач општина Топола за 

целодневни облик рада у трајању од 11 часова утврђује се у износу од 264.000,00 динара по детету на годишњем 

нивоу. 

Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из става 1. овог члана са бројем 12. и 

износи 22.000,00 динара. 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 2. овог члана са 

бројем радних дана у месецу. 

 

4. 

Појединачно учешће корисника у економској цени: 

 
 

Група 

 

Опис 

 

Учешће Родитеља 

 

Проценат 

 

Износ 

1.група 

Приходи по члану примарне породице већи од 

8.000,00 динара; уколико се не достави документација којом 

се доказује статус за неку другу групу; уколико је један од 

родитеља власник приватног предузећа или радње или је на 

привременом раду у иностранству.  

20% 4.400,00 

2.група 
Приход по члану примарне породице до 8.000,00 

динара. 
13% 2.860,00 

Расходи на месечном нивоу    Учешће у % Износ 

1.Зараде запослених и други расходи за запослене 61,63 26.837.264 

1.1 

средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на 

терет послодавца, отпремнине, јубиларне награде као и помоћи запослених у 

предшколској установи 

61,63 26.837.264 

2.Трошкови пословања 38,37 16.708.414 

2.1 

Стални трошкови 12,44 5.413.369 12,44 5.413.369 

.1.1 

Трошкови 

електричне енергије 
3,10 1.350.000 

  

.1.2 

Трошкови грејања 
7,34 3.195.000 

.1.3 

Комуналне услуге 
0,80 350.000 

.1.4 

Трошкови 

осигурања лица и имовине 
0,45 195.000 

.1.5 

Други стални 

трошкови (трошкови закупа, 

фиксне и мобилне 

телефоније, поште, провизија 

платног промета и други 

стални трошкови) 

0,60 261.369 

.1.6 

Трошкови превоза 

за реализацију програма 

(осим накнаде за превоз  

запослених) 

0,14 62.000 

2.2 

Услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, 

услуге образовања, издаци за стручне испите, услуге информисања, услуге за 

домаћинство и угоститељство и остале опште и стручне услуге) 

5,89 2.565.000 

2.3 

Специјализоване услуге (услуге образовања, културе и спорта, 

медицинске услуге, контрола намирница и здравствени прегледи запослених и 

остале специјализоване услуге) 

1,03 450.000 

2.4 Текуће поправке и одржавање, објеката и опреме 2,30 1.000.000 

2.5 Трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце 6,89 3.000.000 

2.6 Трошкови одржавања хигијене 0,76 330.000 

2.7 

Материјал (канцеларијски материјал, радна одећа и обућа за 

запослене, дидактика, медицински материјал потрошни материјал за рад са 

децом, алат, инвентар, материјал за саобраћај и други материјал) 

2,69 1.173.000 

2.8 

Остали расходи (регистрација возила, обавезне републичке, 

општинске и судске таксе, накнаде за социјалну заштиту, накнада штете и 

други расходи) 

6,37 2.777.045 

 Укупно: 100 43.545.678 
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3.група 
Самохрани родитељ и друго дете уписано у установу 

приход по члану примарне породице преко 8.000,00 дин. 
14% 3.080,00 

4.група 
Самохрани родитељ и друго дете уписано у установу 

приход по члану примарне породице до 8.000,00 дин. 
9% 1.980,00 

5.група 
ППП целодневни боравак - приход по члану 

примарне породице преко 8.000,00 дин 
17% 3.740,00 

6.група 
ППП целодневни боравак - приход по члану 

примарне породице  до 8.000,00 дин. 
11% 2.420,00 

7.група 

Самохрани родитељ и друго дете уписано у ППП 

целодневни боравак - приход по члану примарне породице 

преко 8.000,00 дин 

12% 2.640,00 

8.група 

Самохрани родитељ и друго дете уписано у ППП 

целодневни боравак - приход по члану примарне породице до 

8.000,00 дин 

8% 1.760,00 

9.група 
ППП за полудневни облик рада у трајању од 4 

часова за кориснике ужине 
5% 1.100,00 

10.група Деца са сметњама у развоју 0% 0,00 

11.група Деца без родитељског старања 0% 0,00 

12.група Деца из материјално угрожених породица 0% 0,00 

13.група Треће и свако наредно дете од исте мајке 0% 0,00 

 

Износ утврђен ставом 1. овог члана кориснику се обрачунава по истеку обрачунског месеца. 

Приход из става 1. овог члана се односи на укупан месечни приход. 

За приходе од пољопривреде примењују се износи из решења о номиналним износима права на финансијску 

подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за месец јул 2017. године.  

 

5. 

За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа из тачке 4. 

 

6. 

У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства детета услуга се не 

наплаћује. 

У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекат и др.) уколико установа не обезбеди адекватан 

боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

У случају нерадих дана (државни и верски празници, обележавања дана установе и сл.) за дане одсуства детета 

услуга се не наплаћује. 

7. 

Корисници плаћају припадајућу цену услуга у текућем месецу за претходни месец. 

 

8. 

Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од обрачуна за септембар 2017. године. 

 

9. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Топола број: 400-12/2015-05-

III од 04.02.2015. године.  

10. 

Ово Решење објавити у „Службеном  гласнику СО Топола“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             

Број: 401-139/2017-05-III                                                                                                                                                                                            

Дана: 14.08.2017. године                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                              

                                                                                                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                       

                                          Драган Живановић, с.р.   

    

-2- 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, бр. 21/2016), члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 59. став 1. тачка 8. Статута општине Топола 

(,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 02.08.2017. године донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е  

 

I  Милици Станишић,  дипл. правнику из Горње Трнаве, службенику на положају, престаје рад на 

положају I групе (начелника Општинске управе општине Топола), због протека времена на које је постављена дана 

02.08.2017. године. 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Општинског већа општине Топола број: 112-20/2012-05-III од 30.07.2012. године, Милица 

Станишић је постављена за начелника Општинске управе општине Топола на период од 5 (пет) година, почев од 

01.08.2012. године. 

Чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 21/2016) је прописано да службенику престаје рад на положају протеком 

времена на које је постављен.  

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 112/21/2017-05-III 

Дана:  02.08.2017. године                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                              

                                                                                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                       

                                         Драган Живановић, с.р.   

 

-3- 

На основу члана 54. став 1. и члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 68. Статута општине Топола 

(,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 02.08.2017. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I     Милица Станишић,  дипл. правник из Горње Трнаве, поставља се за в.д. начелника Општинске управе 

општине Топола, службеника на положају I групе, почев од 03.08.2017. године најдуже на три месеца. 

  

II    По истеку рока из тачке I овог решења постављени службеник се распоређује на радно место на коме 

је био распоређен до постављења. 

 

III    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Општинског већа општине Топола број: 112/21/2017-05-III од 02.08.2017. године, Милици 

Станишић дипл. правнику из Горње Трнаве, службенику на положају, престао је рад на положају I групе 

(начелника Општинске управе општине Топола), због протека времена на које је постављена дана 02.08.2017. 

године. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(,,Службени гласник РС“ бр. 21/2016) је прописано да Веће може поставити вршиоца дужности – службеника који 

испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, 

најдуже на три месеца без спровођења јавног конкурса. 

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 112/22/2017-05-III 

Дана:  02.08.2017. године                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                              

                                                                                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                       

                                         Драган Живановић, с.р.  
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На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (,,Службени гласник РС“, бр. 21/2016) и члана 68. став 3. Статута општине Топола (,,Службени 

гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 14.08.2017. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Милица Станишић,  дипл. правник из Горње Трнаве, са даном 14.08.2017. године разрешава се 

дужности в.д. начелника Општинске управе општине Топола, службеника на положају I групе, због постављења 

начелника Општинске управе општине Топола. 

 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Општинског већа општине Топола број: 112-22/2017-05-III од 02.08.2017. године Милица 

Станишић, дипломирани правник из Горње Трнаве постављена је за в.д. начелника Општинске управе општине 

Топола, службеника на положају I  групе. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у АП и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, 

бр. 21/2016) је предвиђено да до постављења начелника Општинске управе Општинско веће може поставити 

вршиоца дужности који ће обављати послове начелника Општинске управе. 

Обзиром да је спроведен јавни конкурс и да је постављен начелник Општинске управе, донето је решење 

као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 112-23/2017-05-III 

Дана: 14.08.2017. године                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                   Драган Живановић, с.р. 

 

-5- 

На основу члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016) , члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014- др.закон и 101/2016-др.закон), члана 67. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 2. и 50. Пословника о раду Општинског већа 

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

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 14.08.2017. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА - ПОЛОЖАЈ У I ГРУПИ 

 

1. МИЛИЦА СТАНИШИЋ, дипломирани правник из с. Горња Трнава, ПОСТАВЉА СЕ за начелника 

Општинске управе  општине Топола - положај у I групи, на период од пет година који тече даном ступања 

на положај. 

 

2. Именована ступа на положај дана 15.08.2017. године. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 49. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ ,број 21/2016), члану 46. став 

1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон), члану 67. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члану 2. и 50. Пословника о раду 

Општинског  већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008), којима је прописано да 

Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе. 

Конкурсна комисија, формирана Решењем Општинског већа општине Топола број: 020-233/2017-05-III од  

05.06.2017. године са задатком да спроведе изборни поступак за попуњавање положаја I групе-начелника  
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Општинске управе општине Топола по окончаном изборном поступку Општинском већу доставила је листу 

кандидата за избор начелника Општинске управе општине Топола број: 020-299/2017-05 од 10.08.2017. године са 

Записником о спроведеном изборном поступку за избор начелника Општинске управе општине Топола-положај у I 

групи, број: 020-298/2017-05 од 10.08.2017.године. Са утврђене листе кандидата Општинско веће општине Топола 

је изабрало једину рангирану кандидаткињу Милицу Станишић, дипломирани правник из с. Г. Трнава са највишом 

оценом јер у потпуности испуњава стручне оспособљености, знања и вештине, односно сва мерила за избор 

начелника Општинске управе-положај у I групи прописана Одлуком о оглашавању јавног конкурса за попуњавање 

положаја начелника Општинске управе општине Топола-положај у I групи, број:111-1/2017-05-III од 10.07.2017. 

године. 

Одредбе члана 97. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016) одређују да Општинско веће доноси одлуку о избору 

кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 

Правна поука: Против овог решења није допуштена жалба али се може покренути Управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

ОПШТИНЕ ТОПОЛА          

Број: 112-24/2017-05-III 

Дана: 14.08.2017. године                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                    Драган Живановић, с.р. 

                        

-6- 

На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 

93/2012), члана 1. став 2. и члана 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних 

непогода („Службени гласник РС“, бр. 50/1992), 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. 82-23/2017-05 од 

14.08.2017. године, 

Председник општине Топола, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 О проглашењу ванредне ситуације на угроженом делу територије општине Топола, које обухвата 

подручја  насељених места (Крћевац, Загорица, Белосавци, село Топола, Липовац, Винча и Д. Шаторња) због 

елементарне непогоде – града са ветром која је захватила општину 12.08.2017.године  у поподневним и вечерњим 

часовима. 

Члан 2. 

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

 

Образложење 

 

 Део територије општине Топола, дана 12.08.2017. године, у поподневним и вечерњим часовима захватила 

је елементарна непогода где је услед дејства града праћеног јаким  ветром дошло до огромних штета на воћарским 

и пољопривредним културама.  

 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 достављене прелименарне извештаје, утврђујем да су се стекли услови за доношење 

Одлуке да се делови територије општине Топола, наведени у члану 1. ове Одлуке, прогласе подручјима која су 

захваћена елементарном непогодом – градом и ветром. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

Број: 217-15/2017-05 

Дана: 14.08.2017. године 

                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                      Драган Живановић, с.р.  
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 С А Д Р Ж А Ј 
 

  

1. РЕШЕЊЕ о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања  

у предшколској установи „Софија Ристић“ Топола Страна 1. 

 
 

 

2. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају I групе начелника Општинске управе 

општине Топола Страна 3. 

 
 

 

3. РЕШЕЊЕ о постављењу  Милице Станишић  за в.д. начелника Општинске управе 

општине Топола Страна 4. 

 
 

 

4. РЕШЕЊЕ о  разрешењу дужности в.д. начелника Општинске управе општине 

Топола Страна 5. 

 
 

 

5. РЕШЕЊЕ о постављању Милице Станишић за начелника Општинске управе 

општине Топола – положај у I групи Страна 5. 

 
 

 

6. ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације на угроженом делу територије општине 

Топола, које обухвата подручја  насељених места (Крћевац, Загорица, Белосавци, 

село Топола, Липовац, Винча и Д. Шаторња) Страна 6. 
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