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V ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 8. 

 У складу са упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018.  и пројекцијама за 2019. и 2020. 

годину,које је донео министар надлежан за послове финансија на основу члана 36а Закона о буџетском систему             ( 

,,Службени гласник РС'' бр.54/2009,73/2010,101/2010.101/2011,93/2012,62/2013,63/2014,108/2014,142/2014,68/2015, 

103/2015,99/2016 и 113/2017), и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у локалној администрацији ( 

,,Службени гласник РС'' број 68/2015),број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених  

на неодређено и одређено време, и то: 

 - ..................73...........................запослених у локалној администрцији на неодређено време; 

 - .................................................запослених у локалној администрацији на одређено време, 

 -...................40.........................запослених у предшколским установама на неодређено време; 

 -...................10.........................запослених у предшколским установама на одређено време. 

 -...................10....................... запослених у установама  културе на неодређено време 

 -....................../....................... запослених у установама  културе на одређено време 

 -.....................4............................запослених  код осталих индиректних корисника буџета на неодређено време; 

 -...................../............................ запослених  код осталих индиректних корисника буџета на одређено време; 

 

 У овој одлуци  о буџету средства за плате се обезбеђују за број  запослених  из става 1. овог члана а планирана су  

у складу  са упуством Министарства финансија. 

 

Члан 9. 

           За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине. 

          Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.  

            

Члан 10. 

Наредбодавац  директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно 

лице које је одговорно за управљање средствима,преузимање обавеза,издавање налога за плаћање који се извршавају из 

средстава органа ,као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

    

Члан 11. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком,поред функционера односно 

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,одговоран је руководилац одељења за 

буџет,трезор и друштвене делатности општинске управе.  

 

Члан 12. 

  Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 

информише председника општине (општинско веће),а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног,односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,председник општине ( општинско веће) 

усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

  

Члан 13. 

 Одлуку - Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

председник општине или  општинско веће. 

 Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе 

надлежног за финансије   до  50.000,00 динара доноси председник општине а преко тог износа  општинско веће.

 Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,00 динара, Одлуку-Решење може донети председник 

општине а исту верификовати на општинском већу. 

Члан 14. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Овлашћује се председник општине  да у складу са чланом 27.ж Закона о буџетском систему,може поднети захтев 

Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,уколико је резултат 

реализације јавних инвестиција.    

 

Члан 15. 

    Новчана средства буџета општине ,директних и индиректних корисника тог буџета,као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине,воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора. 

  

 

Члан 16. 
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Обавезе  које прeузимају директни и индиректни корисници буџетских  средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена. 

Изузетно корисници из става  1. овог члана, у складу са чланом 54.Закона о буџетском систему, могу 

преузети обавезе по уговору који се односи  на капиталне издатке и захтева  плаћање у више година,на основу 

предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних 

у плану  капиталних издатака из члана 4. ове одлуке. 

Корисници буџетских средствава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање 

по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

 

Корисник буџетских средстава ,који одређени расход извршава из средстава буџета и из другух прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршене у току 2018. 

године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза  и извршавају се на терет одобрених апропријација 

овом Oдлуком. 

 

Члан 17. 

                            Преузете обавезе  и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.  

 

Члан 18. 

 Корисници буџетских средстава  преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.став 3. Закона о 

буџетском систему. 

 

Члан 19. 

  Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова ,морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',број 

124/2012,14/2015 и 68/2015). 

Јавна набавка  мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 

услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара. 

 

Члан 20. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

  Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене 

законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава. 

               

Члан 21. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да преузете обавезе  измире у року утврђеном законом који регулише 

рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 Приоритет у изврашавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове,трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

 Корисници буџетских средстава су дужни  да поштују приоритете  у извршавању расхода и издатака из става 1. 

и 2.овог члана и да доставе месечне извештаје надлежном органу општинске управе   о доспелим  а  неизмиреним 

обавезама  и да на основу истих утврде  приоритете за плаћање. 

 

Члан 22. 

          Средства распоређена за финансирање расхода  и издатака  корисника буџета, преносе се на основу њиховог 

захтева и у складу са одобреним квотама у месечним плановима буџета. 

 Уз захтев, корисници  су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 23. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само у складу са 

чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су,у складу са истим чланом  Закона , председник општине,односно 

лице које он овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 24. 

 Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити кориснике јавних средстава , укључујући 

и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине. 

 Корисник  буџетских средстава не може, без предходне сагласности председника општине,засновати радни 

однос са новим лицима до краја 2018. године,уколико средства потребна за исплату плата нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су,у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом 

рационализације из става 1. овог члана. 

Члан 25. 
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Директни и индиректни корисници буџетских средстава  у 2018. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за 

рад. 

 

Члан 26. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим 

управљају други корисници јавних средстава локалног буџета ,не плаћају закуп у 2018,осим сталних трошкова 

неопходних за обављање делатности. 

Члан 27. 

  За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник  општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном 

дугу ( ,,Службени гласник  РС ,,, број 61/2005,78/2011,107/2009 ,78/2011 и 85/2015). 

 

Члан 28. 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра  2018. године, средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години,која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

општине Топола за 2017. годину, осим ако за ова средства није утврђена намена за покриће расхода који ће се 

реализовати у наредној години. 

Члан 29. 

 Изузетно, у случају да се буџету општине Топола из другог буџета (Републике,Покрајине,друге општине) 

определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска  трансферна средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, ако  и у случају уговарања донације,чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 

ове одлуке,орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће  апропријације  за извршење  

расхода  по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  

На предлог органа надлежног за финансије Председник  општине или Општинско веће доноси решење о 

промени обима буџета 

 

Члан 30. 

  Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза  других  корисника јавних  средстава у 

смислу Закона  о буџетском систему  који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико 

корисници нису добили сагласност  на финансијски  план на начин  прописан законом , односно актом Скупштине 

општине  и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

     

Члан 31. 

 У буџетској 2018.години  неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада о 

бонуса  предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава 

буџета,осим јубиларних награда за запослене  које су то право стекли у 2018. години.  

 Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, 

односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 

Члан 32. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 

примања,који нису општи приход буџета(извор 01-Приходи из буџета),обавезе може преузимати само до нивоа 

остварења тих прихода или примања,уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

 

Члан 33. 

           Ову одлуку  обавјавити у „Службеном гласнику општине Топола” и доставити Министарству надлежном 

за послове  финансија. 

 

Члан 34. 

         Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења и  биће објављена  у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  020-238 /2018-05-I  

Дана: 06.07.2018. године  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

   

           Драган Јовановић,с.р. 

  

-2- 

 

На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013) и члана 

98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008 и 16/2016), 
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Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  06.7.2018. године донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

Члан 1.   

 

I   УСВАЈА СЕ АКЦИОНИ  ПЛАН за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених по 

основу пореза на имовину општине Топола,  број 020-223/2018-05 од 26.06.2018.године. 

 

 II  Саставни део ове Одлуке је Акциони план за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину општине Топола. 

  

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                      

Број: 020-237 /2018-05-I                  

Дана: 06.07.2018. године      

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

   

           Драган Јовановић,с.р. 

 

 

Република Србија  

Општина Топола 

Јун, 2018. Године  

Топола 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА  

У ОДЛУЧИВАЊУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука у општини 

Топола, а у оквиру Пројекта MED II  ,,Програм Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за 

развој и сарадњу SDC, а спроводи Међународна организација – Internacional Management  Group IMG. 

 

Део 1 

 

Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала  

и укључила грађане у процесе доношења одлука  

Укратко наведите на које све начине тренутно обавештавате / консултујете / укључујете грађане у процесе доношења 

одлука. 

 

 Обавештавање, односно информисање се врши ради обезбеђивања правовремене, објективне и потпуне 

информације, лакшег разумевања проблема и начина за њихово решавање и то је први и основни корак у 

остваривању комуникације између органа општине Топола и заинтересоване јавности. Обавештавање грађана, 

као једносмеран процес од органа општине Топола ка грађанима и најширој јавности, се врши методама 

директног и индиректног информисања: 

 директно: информативним састанцима и презентацијама у Месним заједницама, саопштењима за 

јавност, конференцијама за медије; 

 индиректно: информативним материјалом на званичном сајту (информатор о раду), путем друштвених 

интернет мрежа (фацебоок), медијским наступима званичника општине – интервјуи, контакт емисије, 

ТВ вести и најаве (на локaлној и регионалним телевизијама), штампаним информативним материјалом 

(инфо билтен), интервјуи, прилози у новинама, презентовањем информација на званичној интернет 

презентацији општине Топола. 
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 Консултацијама се обезбеђује отвореност и транспарентност процеса доношења одлука, као и могућност да 

многи грађани, заинтересована јавност учествује у консултацијама, при чему општина Топола може да узме у 

обзир мишљења и перспективе различитих група грађана, а не само оних који имају друштвену моћ. Тиме се 

унапређује квалитет донетих одлука које се тичу сарадње општине и грађана (пореских обвезника) на питањима 

прикупљања и коришћења пореза на имовину, како би се увећала општинска улагања у услуге и 

инфраструктуру. 

o У општини Топола се користе следеће методе консултација: 

 Јавне расправе или скупови; Консултације са ограниченим бројем грађана (ОЦД) стручних за одређну 

област обухваћену прописом, одлуком или јавном политиком; конференције. 

 Учешћем грађана се обезбеђује активно укључивање у различита радна тела (радне групе, савете, комисије) за 

израду прописа и узајамна одговорност у процесу доношења и примене прописа из области пореза на имовину. 

o Најчешће методе су: 

• Састанци радних група; јавне расправе (округли столови). 

Општинска  управа је образована кроз унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и 

Кабинет председника општине као посебна организациона јединица: 

1. Одељење за општу управу;  

2. Одељење за комуналне делатности,грађевинско-урбанистичке,имовинско-правне и послове евиденције  и 

управљања имовином; 

3.  Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности;   

4.  Одељење за инспекцијске послове и инвестиције; 

5. Служба за скупштинске,заједничке послове и информисање; 

6. Одељење за локални економски развој-Канцеларија за локални економски развој.  

 

Одељење за  општу  управу  има највише контаката са грађанима у свом опису послова. Општина, поред 

пасивног информисања, као слања и личног издавања тражених докумената мора деловати у правцу снажнијег 

информисања о актуелним дешавањима и активностима те будућим плановима. Контакт се успоставља и приликом 

обављања стручних послова који се односе на представке и предлоге грађана. Грађани се охрабрују за снажнију 

иницијативу приликом доношења битних одлука за комплетну локалну заједницу. Многе одлуке из домена овог одељења 

су прошле кроз јавне расправе, где су грађани могли изнети своје предлоге, сугестије и примедбе, а у циљу доношења 

квалитетних одлука које се   односе на  битне сегменте за добробит заједнице. 

 

Одељење за комуналне делатности,грађевиснко-урбанистичке,имовинско- правне и послове евиденције  и 

управљања имовином контакте са грађанима остварује најчешће кроз издавање разних уверења, решења, као и 

урбанистичких сагласности, издавање  извода  из урбанистичких планова; издавање информација о локацији и 

локацијских услова; прибављање услова за  пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; давање 

обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима странака; издавање грађевинских дозвола;  издавање  

решења  о  одобрењу  за  изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију  објеката; давање стручних мишљења у 

поступку  издавања грађевинске дозволе и  одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду информација о 

појединим предметима. Активна сарадња са грађанима остварује се кроз рани јавни увид, јавни увид и примање 

сугестија приликом  излагања разних  планских докумената.    

 

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, у коме фунционише и Одсек за локалну 

пореску администрацију, успоставља са  грађанима контакт  кроз издавање разних решења, евиденцију радњи 

самосталних предузетника, послове службе за пољопривреду, рад са избеглим и расељеним  лицима, пријем,  обраду, 

контролу  и  унос  података  из  пореских  пријава. Ово одељење у опису својих послова има и сарадњу са невладиним 

организацијама, спортским удружењима, основним и средњим школама, као и са младим људима, културним установама 

и др.  

Најзначајнији облик информисања и консултовања грађана остварује се јавном расправом о нацрту буџета општине, који 

се одржава крајем сваке године, где буџетски корисници и остали грађани могу дати своје предлоге око расподеле 

буџетских средстава. 

 

Одељење за инспекцијске послове и инвестиције успоставља контакт са грађанима кроз послове који се односе 

на: инспекцијски надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и 

норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију, праћење стања, предлагање мера и надзор 

над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине и друго.    

 Битно је напоменути да се овим активностима грађани анимирају у преузимању иницијативе и да би као   

равноправан партнер дефинисали пројекте од значаја за њихову средину. 

 

Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана 

Кратак опис из SWOT анализе  
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У раду општинских органа општине Топола  у већини случајева, партнерство између грађана и општине није на 

задовољавајућем нивоу, те има простора за побољшање сарадње подизањем нивоа информисања и успостављањем 

метода за више консултовања о најзначајнијим питањима из заједничког одлучивања о истим, односно укључивања 

грађана у доношењу и спровођењу одлука, као и у праћењу постигнућа на основу тих одлука. Посебно треба 

информисати грађане о трошењу буџетских средстава која су приход по основу наплате пореза на имовину и применити 

методе консултовања о потребама грађана како би активно учествовали у процесу пописа, наплате и буџетирања 

средстава прикупљених кроз порез на имовину. 

 

Могуће области општинског деловања у којима је оствариво партнерство су: 

- административне процедуре,  

- комуналне делатности, 

- инфраструктура, 

- објављивање информација и консултације, 

- локални економски развој, 

- демократизација, 

- спровођење социјалне  политике, 

- животна средина. 

SWOT је скраћеница од енглеских речи Strenghts – предности, снаге; Weaknesses – слабости; Opportunites – могућности, 

прилике и Threats – претње. 

Анализиране предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа између локалне управе и грађана 

могу се представити следећом  SWOT матрицом: 

 

SWOT АНАЛИЗА 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Транспарентност у раду; 

 Савремена ажурна Web презентација општине са 

битним информацијама доступна грађанима; 

 Пријем странака у току периоду од 07 часова до 

15 часова; 

 Пријем странака код општинских функционера 

без заказивања; 

 Неформални сусрети општинских функционера са 

грађанством на „терену“/“догађајима“; 

 Посвећеност послу којим се бавимо; 

 Добри односи с медијима; 

 Финасирање медијских пројеката од значаја за 

општину Топола; 

 Постојање службе за скупштинске, заједничке 

послове и информисање; 

 Оформљени савети месних заједница општине 

Топола; 

 Оформљен Пословни савет општине Топола; 

 Израђена и усвојена Стратегија комуникације 

општине Топола; 

 Израђена и усвојена стратешка документа 

општине Топола из области одрживог развоја, 

пољопривреде и руралног развоја, социјалне 

заштите, туризма...  

 Искуство у припреми и реализацији пројеката; 

 Сарадња са државним институцијама; 

 Давање информација у складу са Законом о 

слободи приступа информацијама од јавног 

значаја;  

 Сарадња са међународним организацијама; 

 Едукација грађана о њиховим правима и 

обавезама пред локалном управом; 

 Недовољни ресурси; 

 Инертност грађана; 

 Неразвијена свест о значају информисања, 

консултације и учешћа грађана - комуникације  

 Недостатак локлалних ТВ медија 

 Претежно нефомална интерна комуникација  

 Неискоришћеност постојећих канала 

комуникације за двосмерну комуникацију  

 Недостатак редовне комуникације са пословним 

сектором  

 Непостојање механизама за праћење и мерење 

учинка комуникацијских активности 
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 Напредан ниво е-управе; 

 Добра техничка опремљеност управе; 

 Успостављена комуникација са организацијама 

цивилног друштва; 

 Инернет доступан свим запосленима; 

 Службене E-mail адресе за све запослене; 

МОГУЋНОСТИ  ПРЕТЊЕ 

 Одличан веб сајт локалне самоуправе са великим 

бројем информација и могућношћу двосмерне 

комуникације; 

 Изражена воља за промене; 

 Буџет за пројекте удружења грађана ; 

 Учешће у пројектима регионалног развоја; 

 ИПА фондови намењени институционалном 

развоју и развоју људских ресурса; 

 Развој нових комуникацијских алата; 

 Повећање броја грађана који користе електронске 

видове комуникације; 

 Увођење нових услуга и садржаја путем е-управе 

 

 Спор процес промене свести; 

 Лош став грађана о општинској администрацији; 

 Одлив младих људи и стручњака; 

 Политичка неслагања; 

 Некомплетан законодавни оквир о електронском 

пословању; 

 Неразвијена свест грађана о потреби 

успостављања двосмерне комуникације; 

 Немогућност ангажовања адекватних кадрова који 

би се бавили комуникацијом 

 

Општина Топола треба да успостави ситем тако да буде савремена и има професионалну администрацију која ће да 

ужива поверење грађана, од којих локална власт и добија легитимитет и која ће, на принципима добре управе и 

равноправности по сваком основу, пружати услуге, а организацијама цивилног друштва и грађанима омогући активно 

учешће у креирању, доношењу и спровођењу најзначајнијих одлука кроз јасно дефинисане механизме. 

Партнери и заинтересоване стране  

Кратак опис  

 

Потенцијални партнери из јавног сектора на локалном нивоу: 

 • Општинска извршна власт 

 • Скупштина општине 

 • Општинске институције, установе, ЈП, привредна друштва, Грађани и формалне групе грађана као партнери 

на локалном нивоу: 

 • Месне заједнице 

  • Невладине организације  

 • Удружења грађана и  

Пословни сектор: 

 • Микро, мала и средња предузећа 

 • Предузетници 

International Management Group – IMG са сарадницима 

 

Допринос и резултати овако дефинисаних партнера на локалном нивоу ће се огледати кроз: 

 Финансије и друге ресурсе (логистичке и оперативне), техничку подршку, легалитет, политичку 

подршку,контакте унутар институционалног оквира. 

 Повећан кредибилитет кроз побољшану јавност рада и одговорност, развијање нових капацитета и увођење 

нових оперативних процедура, повећање ефикасности и ефективности,остварење циљева. 

Такође, партнерство са грађанима, удружењима грађана и пословним сектором доприноси: 

 Развоју волонтеризма; повећању стручности, знања и искуства; Добрим контактима, искуству у раду са 

локалном заједницом; Новим идејама; Легитимности; Повећању кредибилитета, подршке заједнице; 

Побољшању капацитета, знања и људских ресурса. 

Оваквим приступом корист за заједницу се огледа кроз: 

 Побољшано пружање услуга; 

 Створену додатну вредност; 

 Побољшан квалитет живота; 

 Побољшану кохезију и капацитете заједнице 



 

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXII      Број 12      06. јул 2018.     страна  49 

  
Део 2 

Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице  

Партиципација грађана наглашава укључење читаве заједнице, јавног и приватног сектора у току целог процеса 

креирања, спровођења и праћења јавних политика. Важност учешћа јавности најбоље илуструје цитат Хенрија Форда: 

„Удружити се је почетак. Држати се заједно је напредак. Радити заједно је успех.“  

Учешће јавности у активностима доношења одлука има двоструки ефекат: утиче на резултате процеса и подизање свести 

јавности о праву на учешће и користима као последица учешћа. Ефикасно учешће јавности  је и функционално и  

смислено за јавност. Учешће је функционално када оно помаже у доношењу бољих и остварљивих одлука и прављење 

планова вреднијих за заједницу.  Учешће је смислено када јавност има прилику да утиче на одлуке и када да је створен 

осећај власништва над одлукама и резултатима. 

Закон у Србији прописује да грађани могу да остваре своје право на учешће у раду локалне самоуправе на два начина, и 

то:   

1)  Непосредно – путем референдума, грађанских иницијатива и збора грађана   

2)  Посредно – преко својих слободно изабраних представника. 

Осим законом прописаних облика непосредног учешћа грађана у одлучивању о пословима локалне самоуправе, грађани 

могу да учествују у доношењу одлука и на друге начине:  

 петиције и други предлози (надлежни органи су дужни да у одговарајућем року одговоре)  

 учешће у раду радних тела скупштине (уколико је то предвиђено статутом), и кроз одабир грађана у чланове 

савета или других саветодавних тела (као што су савети за буџет и финансије,  савет за друштвене делатности, 

савет за урбанизам,стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине, савет за  привреду и 

пољопривреду,разне комисије...)  

 јавне расправе (регулисане статутима јединица локалне самоуправе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2022. године?(општи циљ) 

 

Општина Топола  ће до 2022. године створити услове да Грађани буду информисани, консултовани и укључени да 

активно учествују у процесу пописа, наплате и буџетирања  средстава прикупљених кроз порез на имовину. 

У неколико реченица опишите општи циљ и његове елементе 

 

Радити у партнерству са јавношћу на сваком аспекту одлуке, уклучујући развој могућих алтернатива и 

идентификацију преферираних решења. Органи локалне самоупреве ће тражити савет и иновативне идеје у 

формулисању решења за што бољу наплату пореза и буџетирање средстава прикупљених кроз порез на имовину, као и 

укључити савете грађана и препоруке у финалне одлуке у максималној мери и имплементирати оно што грађани одлуче. 

Локални ниво, због своје величине, представља оптималан ниво за имплементацију партиципативних иновација. На  

локалном нивоу грађани најбоље познају потребе и проблем територије на којој живе и раде. Зато, разматрање њихових 

Учешће грађана на локланом нивоу 

 
 

Одлука о 

људима  

Одлука о 

политикама  

Избори 

 

Референдум Петиција Јавна 

расправа 
Иницијатив

а 
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преференци и мишљења представља коришћење локалних потенцијала.  Истовремено, узимање у обзир њихових 

интереса при планирању локалног развоја и формирању политика омогућава развијање локалног власништва над самим 

политикама чиме се смањује могућност конфликта између представника локалне власти и грађана и увећава могућност 

успеха формулисаних политика.  Легитимитет политичких одлука расте, а сами грађани престају да буду пасивни 

корисници и даје им се могућност да постану активнији, заинтересованији и информисанији чланови друштва и имају 

повећан допринос развоју локалне заједнице. 

 

Да би остварили планирани циљ у наредне три године радићемо на (специфични циљеви): 

 

СЦ.1:  Повећање процента грађана, који су информисани о процесу пописа, наплате и буџетирања средстава 

прикупљених кроз порез на имовину, за око 30%. 

Понудити јавности балансиране и објективне информације у циљу бољег разумевања проблема, могућности и 

решења са поруком да ће их локална самоуправа информисати. 

Право је грађана на информисање и обухвата облике и проблеме остваривања права грађана на добијање информација 

о раду, плановима и намерама представничких органа, стању у локалној заједници и друге информације од јавног 

значаја, које се тичу пописа, утврђивања, наплате и контроле пореза на имовину, као и начину буџетирања и постигнутих 

резултата утрошком истих. Проблеми остваривања тог права сагледавају се из угла пасивног и активног информисања. 

 

СЦ.2: Унапређење метода консултација да грађани буду консултовани у процесу  пописа, наплате и буџетирања 

средстава прикупљених кроз порез на имовину. 

 Прикупити повратну информацију јавности на урађену анализу, могуће алтернативе и одлуке. Локална 

самоуправа ће, преко својих органа информисати грађане, саслушати њихове предлоге и потребе и дати повратну 

информацију  како је допринос јавности утицао на коначну одлуку. 

Право грађана је да буду консултовани и да дају предлоге, примедбе и критике и тако учествују у дијалогу са 

властима. Грађани могу, путем петиције, индивидуално или колективно, да дају неформалне предлоге за доношење или 

измене прописа, подносе молбе и сугеришу решавање неког конкретног проблема или издавање појединачног 

акта,предлажу начин за решавање неког питања од јавног значаја или упућују критике и изјављују жалбе на неправилне 

и незаконите поступке органа власти према њима. 

 

СЦ.3:  Успостављање и примена механизама активног учешча грађана у процесу пописа, наплате и буџетирања 

средстава прикупљених кроз порез на имовину и подизању нивоа свести грађана за учешће у тим процесима за 

око 30%. 

 Радити заједно са јавношћу током читавог процеса како би се обезебедило да су све потребе и интереси 

искомуницирани и размотрени. Органи локалне самоуправе ће радити са грађанима како би обезебедили да развијена 

решења одражавају њихове потребе и интересе. И даће повратну информацију  како је допринос јавности утицао на 

коначну одлуку.  

Право грађана је на директно учешће у одлучивању, то јест проблеми у остваривању директне демократије, 

непосредног учешћа грађана у доношењу одлука путем облика, као што су: референдум, народна или грађанска 

иницијатива и месна самоуправа - конкретно месна заједница. 
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Праћење и евалуација 

 

 Релизацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину у општини Топола идефинисаних циљева треба редовно пратити и 

оцењивати степен извршености и успешности. Континуирано праћење Акционог плана за укључивање грађана у процес 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину омогућавање његову ревизију и 

прилагођавање новим околностим а у циљу остваривања постављених циљева.  

 За реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на имовину у општини Топола  треба да буде задужено Одељење за буџет, финансије, 

привреду и друштвене делатности.  

 Праћење и евалуацију ће вршити одборници Скупштине општине, Општинско веће и Начелник општинске 

управе са својим службама. 

 Фаза имплементације Акционог плана је базирана на комбинацији акционог плана, организационе струцтуре и 

укључивању заинтересованих актера.  

 У циљу подршке и боље имплементације активности које укључују екстерне и актере из приватног сектора 

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, одсек за ЛПА координира и управља спровођењем 

Акционог плана и система праћења, кроз директну сарадњу са надлежним институцијама, преко партнерских спо-разума, 

потписаних од различитих актера, укључених у реализацију одређених активности/пројеката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Испуњење и статус имплементације Акционог плана мора бити константно праћени процењиван преко 

годишњих циклуса евалуације коришћењем индикатора.Све промене индикатора И сви резултати годишње евалуације 

морају бити доступни свим грађанима путем једноставног  и читког извештаја. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 9. и члана 108. Статута Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, бр. 

11/08 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ број 12/2008 и 

16/2016), 

 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана  06.07.2018. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.  Утврђује се Марковић Мирољубу, дипл. менаџеру из Доње Шаторње престанак вршења дужности 

директора Културног центра „Топола“ са даном   18.7. 2018. године, због итека мандата.  

                  

  2.     Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-236 /2018-05-I 

Дана :  06.7.2018. године 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

   

           Драган Јовановић,с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 9. и члана 108. Статута Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 

11/08 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ број 12/2008 и 

16/2016), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 06.07.2018.  године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. МИРОЉУБ МАРКОВИЋ, дипл. менаџер из Доње Шаторње именује се за  директора Установе за културу  – 

Културни центар „Топола“  на период од четири године, почев од   19.7.2018.  године. 

                  

2.  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-222 /2018-05-I 

Дана :  06.07.2018. године 

      ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА   

    

Драган Јовановић,с.р. 
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На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/2017 и 

27/2018 - др. закон), члана 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 11/08 и 6/2013) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 16/2016), 

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана   06.07. 2018. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора ОШ ,,Карађорђе“ Топола 

 

I   У Школски одбор ОШ „  Карађорђе“ Топола именују се:  

 

Испред запослених – Наставничког већа: 

1. Јаковљевић Сузана ,наставник разредне наставе из Тополе   

2. Недељковић Милан, наставник физике из Тополе, 

3. Павловић Јован, професор техничког и информатичког образовања из Божурње, 

  

Испред Савета родитеља: 

1. Јелена Лазаревић, економски техничар из Тополе, 

2. Иванка Павловић,економски техничар из Тополе, 

3. Владица Ташић, пољопривредни техничар из Крћевца 

 

Испред Општине Топола: 

1. Игор Ћирковић, машински техничар из Тополе, 

2. Весна Павловић-Костић, дипл.саобраћајни инжењер из Тополе, 

3. Виолета Говедарица, правник из Тополе, 

 

 II  Мандат именованих из тачке I овог Решења траје 4 (четири) године. 

 

III  Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 

IV Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине Топола број  020-210/2014-05-

I од 12.6.2014 године, 020-281/2016-05-I од 29.9.2016. године  и  020-178/2017-05-I од  15.5.2017. године. 

 

V Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  020-199 /2018-05-I                                          

Дана: 06.07. 2018 .године                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

   

           Драган Јовановић,с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2,  става 2. и става 4. Закона локалним изборима  (,,Службени гласник РС,, бр 

129/07, 34/2010 – Одлука УС РС и 54/2011), члана 108. Статута Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, бр. 

11/2008 и 6/2013)  и члана  98. Пословника СО Топола (,,Сл.гласник СО Топола“ број 12/2008 и 6/2016 ), 

 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  06.07.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника  

Скупштине општине Топола 

 

Утврђује се  престанак одборничког  мандата у Скупштини општине Топола  одборници  

 

Наташи Станковић из  Тополе  изабраној  са изборне листе Нови људи – боља Топола  на изборима одржаним 24. 

априла 2016. године, пре истека времена на које је изабрана,  због подношења оставке. 

 Мандат одборници  престаје даном доношења ове Одлуке, односно 06.07.2018 године.  

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном  гласнику СО Топола“. 

 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  020-221/2018-05-I         

Дана:  06.07. 2018. године 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

   

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

1. Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2018. годину Страна 1. 

   

2. Одлука о усвајању Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о 

расподели средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Топола Страна 45. 

   

3. Решење о престанку вршења дужности директора Културног центра Топола 

Мирољуба Марковић из Доње Шаторње Страна 56. 

   

4. Решење о именовању директора Културног центра Топола Страна 57. 

   

5. Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Карађорђе“  Топола Страна 57. 

   

6. Одлука  о престанку мандата одборника Скупштине општине Топола Страна 58. 
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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 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


