SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

Топола

15. децембар 2017. године

-1На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, - исправка, 108/2013 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 и 101/2016-др.закон) и члана 29. и
108. Статута општине Топола ( ,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Топола за 2018. годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:
Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- средства из осталих извора
- донације
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- издаци из осталих извора
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из осталих извора
донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из предходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

613,560,825.00
576,560,825.00
520,613,710.00
29,368,415.00
26,578,700.00
37,000,000.00
546,634,753.00
491,448,838.00
55,185,915.00
65,726,072.00
64,964,872.00
761,200.00
1,200,000.00
1,200,000.00

10,000,000.00
11,200,000.00
-1,200,000.00

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 2

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 3

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 4

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 5

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 6

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 7

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 8

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 9

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 10

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 11

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 12

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 13

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 14

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 15

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 16

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 17

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 18

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 19

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 20

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 21

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 22

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 23

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 24

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 25

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 26

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 27

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 28

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 29

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 30

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 31

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 32

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 33

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 34

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 35

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 36

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 37

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 38

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 39

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 40

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 41

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 42

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 43

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 44

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 45

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 46

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 47

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 48

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 49

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 50

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 51

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 52

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 53

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 54

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 55

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 56

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 57

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 58

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 59

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 60

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 61

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 62

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 63

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 64

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 65

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 66

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 67

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 68

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 69

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 70

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 71

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 72

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 73

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 74

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 75

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 76

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 77

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 22

15. децембар 2017.

страна 78

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са упутством 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-др.закон, 103/2015 и 99/2016) и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у локалној
администрацији („Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016-одлука УС), број запослених код корисника буџета
не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
- ..................75 ...........запослених у локалној администрцији на неодређено време;
- ..................................запослених у локалној администрацији на одређено време,
-...................42............запослених у предшколским установама на неодређено време;
-.....................9............запослених у предшколским установама на одређено време;
-...................10........... запослених у установама културе на неодређено време;
-....................../........... запослених у установама културе на одређено време;
-.....................5........... 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 упутством Министарства финансија.
Члан 8.
За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 9.
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 10.
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,
финанисије, привреду и друштвене делатности Општинске управе.
Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише председника општине (Oпштинско 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 Oпштине (Oпштинско
веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 12.
Одлуку - Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
председник Oпштине или Oпштинско 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 Oпштине а преко тог износа Oпштинско веће.
Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,00 динара, Одлуку - Решење може донети председник Oпштине, а
исту верификовати на Oпштинском већу.
Члан 13.
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 27ж 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 14.
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.
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Члан 15.
Обавезе које прeузимају директни и иниректни 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 Oпштинског 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 не извршене у току
2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација овом Oдлуком.
Члан 16.
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 17.
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 18.
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 19.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и 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 20.
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 Oпштинске управе о доспелим, а неизмиреним
обавезама и да на основу истих утврде приоритете за плаћање.
Члан 21.
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 22.
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 Закон, председник Oпштине, односно
лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 23.
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 надлежних органа, засновати радни
однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико средства потребна за исплату плата нису обезбеђена у оквиру
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износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници буџетских средстав у 2018. години обрачунату исправку вредности
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за
рад.
Члан 25.
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 2017, осим сталних трошкова
неопходних за обављање делатности.
Члан 26.
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, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).
Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. 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.
Члан 28.
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, као 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 Oпштине или Општинско веће доноси решење о
промени обима буџета.
Члан 29.
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 локалном органу управе надлежном за финансије.
Члан 30.
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 31.
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 32.
Ову одлуку обавјавити у „Службеном гласнику општине Тополе”, интернет страници и доставити
Министарству надлежном за послове финансија.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а
примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-423/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
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-2На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број: 21/2016), 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“, број 12/2008
и 6/2016),
Скупштина општине Tопола на седници одржаној дана 15.12.2017. године усваја следећи
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
за 2018. годину
1) Постојећи број службеника и намештеника
на дан 31. децембра 2017. године
-по радним местима
Радна места службеника

број извршилаца

Начелник општинске управе, службеник на положају

1

Руководилац Одељења за општу управу

1

Радни односи и персоналне евиденције

1

Послови пријемне канцеларије и рад са странкама

1

Послови архиве и експедиција поште

1

Послови картотеке

1

Административни послови за потребе одељења

1

Матичар за матично подручје Белосавци

1

Матичар за матично подручје Топола

1

Матичар за матично подручје Наталинци

1

Матичар за матично подручје Доња Шаторња

1

Матичар за матично подручје Винча

1

Матичар за матично подручје Горња Трнава

1

Заменик матичара за матично подручје Топола

1

Заменик матичара за матично подручје Наталинци

1

Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња

1

Заменик матичара за матично подручје Винча

1

Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава

1

Послови вођења бирачког списка
Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинскоурбанистичке, имовинско- правне и послове евиденције управљања
имовином

1

1

Управни послови у грађевинарству

1

Послови саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова

1

Административно технички послови Одељења и Одсека

1

Имовинско правни послови и послови евиденције и управљања имовином
Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета
животне средине

1

Имовинско –правни и комунално стамбени послови

1

Руководилац Одељења за привреду, буџет,трезор и друштвене делатности

1

Стручни послови за буџет и општу потрошњу
Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за
младе

1

Послови спорта

1

1

1
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Контролор ликвидатор

1

Благајник

1

Књиговођа главне књиге трезора

1

Шеф Одсека рачуноводства и контроле
Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних
евиденција директног буџетског корисника
Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду
и туризам
Административни послови из области пољопривреде, личног рада и
туризма
Оператер за послове у области друштвене бриге о деци, социјалне и
борачко инвалидске заштите
Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области
друштвене бриге о деци

1

Стручни послови за јавне набавке
Административно –технички послови за јавне набавке и евиденција
материјалног књиговодства основних средстава Општинске управе

1
1

Шеф одсека локалне пореске администрације

1

Послови за утврђивање, пореских и других обавеза

1

Послови наплате, пореских и других обавеза

1

Порески инспектор

1

Послови вођења пореског поступка

1

Књиговођа – администратор
Руководилац Одељења за инспекцијске послове, изградњу и комуналне
делатности

1

Просветни инспектор

1

Грађевинарски инспектор

1

Инспектор за саобраћај и путеве

1

Комуналн инспектор и инспектор за заштиту животне средине

1

Послови саобраћаја

1

Комунални редар за област комуналних делатности

1

Комунални редар за област грађевинарства

1

Програмерски и оператерски послови
Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и
Штаб за ванредне ситуације

1

Послови информисања

1

Портир - возач

2

Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач

1

Координатор локалног економског развоја

1

Радна места намештеника
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1
1
1
1

1

2

број извршилаца

Комунални редар-помоћни радник

1

Дактилограф-оператер

1

Ложач централног грејања-домар

1

Кафе куварица –помоћни радник

1
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број извршилаца
8

саветник

12

млађи саветник

/

сарадник

9

млађи сарадник

/

виши референт

33

референт

/

млађи референт

/

намештеник

4

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2018. години за коју се
доноси Кадровски план
Звања службеника и намештеника
самостални саветник

број извршилаца
9

саветник

15

млађи саветник

/

сарадник

9

млађи сарадник

/

виши референт

33

референт

/

млађи референт

/

намештеник

4

3) Број приправника чији се пријем планира
Приправници

број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

2

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

1

средња стручна спрема

/

4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника
општине Топола
Висина стручне спреме

Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

/

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

средња стручна спрема

/

5) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима
посла
Висина стручне спреме

Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

2

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

средња стручна спрема

/
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У Општинској управи општине Топола радни однос мирује за (2) два службеника, који су били распоређени на радно
место у звање самосталног саветника. Они нису приказани ни у постојећем ни у планираном броју.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-419/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Кадровски план је тренутни број запослених према:
- радним местима и
- звањима и будући (потребан) број
- у радном односу на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план,
- број приправника чији се пријем планира, број запослених на одређено времe у кабинету,
- број запослених због повећаног обима посла.
Чланом 77. Закона о запосленима у ауотномним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ број: 21/2016) прописано је да се нацрт кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром,
истовремено са нацртом буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен
са средствима обезбеђеним буџетом.
Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина општине истовремено са Одлуком о буџету
јединице локалне самоуправе, односно општине Топола.
Општинско веће општине Топола је у складу са наведеном одредбом Скупштини општине Топола, поднело
на усвајање нацрт кадровског плана Општинске управе општине Топола истовремено са нацртом буџета за 2018.
годину.
На основу напред наведеног предлаже се доношење истог.
-3На основу Закона о републичким административним таксама (,,Службени гласник РС“, број 43/2003, 51/2003,
61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015,
112/2015, 50/2016 и 61/2017), члана 20. став 1. тачка 4. члана 32. став 1. тачка 6. и 13. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016- други закон), члана 7. и 9. Закона о
финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015,
83/2016, 91/2016, 104/2016 и 96/2017), члана 29. став 1. тачка 13. и 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“, број 12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се локалне административне таксе (у даљем тексту: таксa).
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, у смислу ове одлуке имају следеће значење:
1) "захтев" јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске поднете на обрасцу,
односно саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање органу, којим се покреће поступак код органа;
2) "органи" јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске аутономије и локалне
самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна друштва и друге организације којима је
поверено вршење јавних овлашћења;
3) "тарифа" јесте Тарифа локалних административних такси, која је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код органа, плаћају се таксе по
одредбама ове одлуке.
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Износи такси прописани су Тарифом.
За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које Општинска управа општине Топола
(у даљем тексту: Општинска управа) издаје, односно обавља у оквиру послова из изворне надлежности Општине,
плаћају се таксе по одредбама ове одлуке у износима прописаним Тарифом локалних административних такси која је
саставни део ове одлуке (у даљем тексту: Тарифа).
Члан 4.
Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у већем или мањем износу
од прописаног.
II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 5.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице које се захтевом обраћа органу ради покретања
управног, односно другог поступка код органа.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа такса, обвезник је
давалац изјаве на записник.
III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 6.
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје:
1) за захтеве - у тренутку њиховог подношења;
2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање;
3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
Члан 7.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није друкчије прописано.
IV НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 8.
Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за обрачун таксе је
вредност предмета назначена у захтеву којим се покреће поступак.
Ако вредност предмета није назначена у захтеву или је назначена мања вредност од стварне, вредност
предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган који води поступак.
Члан 9.
Ако се на захтев обвезника издаје решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за други и
сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак, ако овoм
одлуком није друкчије прописано.
За примерке исправа који се поводом захтева или поднесака обвезника састављају, односно издају за потребе
Општинске управе, такса се не плаћа.
Члан 10.
Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, а доноси се
једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије одређено.
V НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 11.
Такса се плаћа у новцу.
Tаксе за списе и радње органа у Општинској управи општине Топола плаћају се у динарима.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, на рачун прописан Правилником о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна број 840-742251843-73 - Општинске
административне таксе, број модела 97 са позивом на број 86-101.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Члан 12.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који је
плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.
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Такса се плаћа у прописаном износу за захтев и за списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе,
односно врше, ако овом одлуком није друкчије прописано.
Члан 13.
Ако обвезник, који је дужан да плати таксу, органу непосредно поднесе захтев уз који није приложен доказ о
плаћеној такси у прописаном износу, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева затражиће од обвезника да
поднесе доказ о уплати прописане таксе у року од десет дана од дана подношења захтева и упозорити га на последице
неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву сачињава забелешка.
Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу стигне поштом, одговорно
лице надлежне организационе јединице Општинске управе за пријем захтева позваће обвезника писменом опоменом
да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на
последице неплаћања такси.
Ако обвезник у року из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном износу,
наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.
Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за опомену, уплаћена,
надлежни орган ће обавестити обвезника када спис буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не буду
уплаћене и доказ о томе достављен надлежном органу, по истеку десет дана од дана обавештења обавестити Пореску
управу и приложити потребне доказе, ради покретања поступка принудне наплате.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно поднесак од
почетка уредно таксиран.
Члан 14.
За захтеве, који без приложеног доказа о плаћеној такси у прописаном износу стигну поштом из
иностранства, уручење затраженог решења или друге исправе, односно саопштење обвезнику да је радња извршена,
извршиће се по пријему тог доказа.
Члан 15.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно прописано овом
одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
VI ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 16.
Ослобађају се плаћања таксе:
1) органи, организације и институције Републике Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне
самоуправе;
4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
5) Црвени крст Србије;
6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.
Члан 17.
Не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију,
односно за рефундацију јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним
евиденцијама;
4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање
смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних
догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања
јавних прихода;
6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује
финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава
породичног насиља;
7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената,
стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе;
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9) списе и радње у поступку за сахрањивање;
10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;
11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
12) поднеске јавном тужилаштву;
13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;
14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;
15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за
кандидовање;
16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
17) за потврду о пријему захтева;
18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.
У поступку код ДКП, такса се не плаћа ни за:
1) списе и радње који се односе на заштиту права држављана Републике Србије у иностранству и на
заступање држављана Републике Србије поводом мера које су противне међународним уговорима или начелима
међународног права, односно међународним обичајима;
2) визе из куртоазије, односно за визе које се издају на стране дипломатске пасоше, службене пасоше и пасоше
које издају међународне организације које признаје Република Србија, под условом узајамности.
Члан 18.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у том
поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.
Члан 19.
Страни држављани, под условом узајамности, имају права на таксено ослобођење за истородне списе и радње
као и држављани Републике Србије у држави чији је страно лице држављанин.
Члан 20.
У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха
издавања и основ ослобођења од плаћања таксе.
Решење, исправа, документ или писмено из става 1. овог члана може се користити само у сврху за коју је
издато.
VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Динарски износи такси из Таксене тарифе која је саставни део ове одлуке, усклађују се годишње, са
годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему
се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на
десет динара.
Приликом усклађивања динарских износа такси, у складу са ставом 1. овог члана, основица за усклађивање
су последњи објављени усклађени динарски износи такси.
Општинско веће, на предлог Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, објављује
усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.
Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењују се од првог дана наредног
месеца од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном органу из
члана 2. ове одлуке ако:
1) изврши радњу по поднетом захтеву, без доказа о наплати таксе, односно трошкова за посебне услуге (члан
11. став 4.);
2) у решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе који је
плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена (члан 12);
3) не обавести обвезника који је захтев поднео без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, да је дужан
да плати прописану таксу и да о томе поднесе доказ, односно ако таксу не наплати у прописаном износу пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена, односно ако у
прописаном року не обавести Пореску управу ради покретања поступка принудне наплате таксе (члан 13);
4) по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, стигну поштом из иностранства,
обвезнику уручи затражено решење или другу исправу, односно саопштење да је радња извршена (члан 14);
5) у решењу, исправи, документу или писменом, који се издају без плаћања таксе, не означи сврху издавања
и основ ослобођења од плаћања таксе (члан 20. став 1.)
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Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у Општинској управи, ако
у поступку пред тим органом омогући коришћење решења, исправе, документа или писмена које је, у складу са
законом, издато без плаћања таксе, за сврху за коју није издато (члан 20. став 2.).
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа, односно организационих јединица
Општинске управе, за таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу ове одлуке, такса се
плаћа у складу са прописима који су били на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за
обвезника.
Члан 24.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним административним таксама
(„Службени гласник СО Топола”, бр. 20/2012 и 22/2015).
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а
примењиваће се од 01. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-418/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Износ таксе
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није другачије прописано......................... 300,00
НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева само
брже поступање по раније поднетом захтеву, поднеску.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када је издавање списа, односно вршење радње по том
захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са
законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења односно мишљења
о примени општинских прописа ....................................................................................................................................1.200,00
НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.
ТАРИФНИ БРОЈ 3.
За жалбу против решења која доносе органи односно организационе јединице Општинске управе општине Топола,
ако овом одлуком није другачије прописано ................................................ ................................................................. 450,00
НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари постоји једна жалба против више решења, такса из овог
тарифног броја, плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.
ТАРИФНИ БРОЈ 4.
За уложени ванредни правни лек................................................................................................................................. 2.560,00
ТАРИФНИ БРОЈ 5.
За сва решења која доносе органи односно организационе јединице Општинске управе општине Топола, ако овом
одлуком није другачије прописано ................................................................................................................................. 500,00
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ТАРИФНИ БРОЈ 6.
За сва уверења и потврде које издају органи односно организационе јединице Општинске управе општине Топола, ако
овом одлуком није другачије прописано........................................................................................................................ 300,00
ТАРИФНИ БРОЈ 7.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу ................................................................................................... 260,00
ТАРИФНИ БРОЈ 8.
Решење о упису у регистар редова вожње за линијски превоз путника
у друмском саобраћају на територији општине Топола ............................................................................................. 2.500,00
ТАРИФНИ БРОЈ 9.
1. Издавање сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза ...........................................600,00
2. Издавање решења о испуњености услова за обавfљање делатности такси превоза за
предузетника.........................................................................................................................................................................600,00
3. Издавање решења о испуњености услова за обављање делатности такси превоза за
Правно лице......................................................................................................................................................................600,00
4. Издавање решења о испуњености услова за обављање делатности такси превоза
за запослено лице у правном лицу ................................................................................................................................600,00
5. Издавање решења за постављање рекламног паноа на крову такси возила ..............................................................600,00
6. Издавање такси дозволе ..................................................................................................................................................600,00
ТАРИФНИ БРОЈ 10.
За списе и радње из области урбанизма, за издавање информације о локацији наплаћује се такса по површини парцеле
у износу од:
до - З00м2 ...........................................................................................................................................................................1.000,00
од 301 - 500м2 .................................................................................................................................................................1.500,00
од 501 - 800м2 ............................................................................................................................................................... 2.000,00
од 801 - 1.500м2 ...............................................................................................................................................................3.000,00
од 1.501 - 5.000м2 ............................................................................................................................................................4.500,00
преко 5.000м2 ..................................................................................................................................................................7.500,00
- Информација о локацији за промену намене објекта и инвестиционо одржавање..................................................1.500,00
- За водове техничке инфраструктуре до 1000м.. ..........................................................................................................9.000,00
- За водове техничке инфраструктуре преко 1000м и већих капацитета ..................................................................15.000,00
ТАРИФНИ БРОЈ 11.
За издавање локацијских услова за стамбене, стамбено - пословне и пословне објекте на бруто површину објекта:
1. Доградња постојећег објекта или изградња објекта до 50 м2....................................................................................2.600,00
2. Доградња постојећег објекта или
изградња објекта од 51 м2 до 100 м2 .........................................................................................................................4.000,00
3. Доградња постојећег објекта или изградња
објекта од 101 м2 до 200 м2 .........................................................................................................................................5.000,00
4. Доградња постојећег објекта или изградња
објекта од 201 м2 до 300 м2 .........................................................................................................................................8.000,00
5. Доградња постојећег објекта или изградња
објекта од 301 м2 до 400 м2 ................................................................................................................................…...10.000,00
За економске објекте у селу такса износи 50,00 % од висине таксе у овом тарифном броју.
ТАРИФНИ БРОЈ 12.
За издавање локацијских услова за стамбене, стамбено - пословне и пословне објекте преко 400 м2.
Стамбене зграде
- индивидуалне .........................................................................................................................................................15.000,00
- колективне ..............................................................................................................................................................50.000,00
Индустрија и мала привреда
- простији програми ...................................................................................................................................................20.000,00
- сложенији програми..................................................................................................................................................25.000,00
Пословни објекти
- пратећи ....................................................................................................................................................................30.000,00
- комерцијални............................................................................................................................................................60.000,00
Просвета и култура
- школе (обданишта) ..................................................................................................................................................24.000,00
- факултети (домови) .................................................................................................................................................45.000,00
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- институти (позоришта) ...........................................................................................................................................75.000,00
Здравство
- амбуланте .................................................................................................................................................................30.000,00
- домови здравља .......................................................................................................................................................45.000,00
- клинике .....................................................................................................................................................................60.000,00
Спортски објекти
- мањи спортски објекти ...........................................................................................................................................24.000,00
- хале са сложеним програмом (базени, клизалишта) ...........................................................................................45.000,00
- отворени терени ......................................................................................................................................................15.000,00
Инфраструктурни објекти, трафо и мерне регулационе станице,
објекти ТТ, енергетике, водовода, канализације и бензинске пумпе
- прости .......................................................................................................................................................................15.000,00
- сложени ...................................................................................................................................................................30.000,00
Пратећи објекти
- гараже .......................................................................................................................................................................15.000,00
- склоништа ................................................................................................................................................................30.000,00
- складишне настрешнице и платои ...........................................................................................................................9.000,00
- отворени платои ........................................................................................................................................................4.500,00
За измену локацијских услова, на захтев инвеститора, наплаћује се такса као за издавање локацијских услова и то
умањена за 50%.
ТАРИФНИ БРОЈ 13.
За остале списе и радње из области урбанизма:
1. Потврда о извршеној исправци граница осим за парцелацију и препарцелацију .................................................1.500,00
2. Потврда Урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације .........................................................................3.000,00
3. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
до 2,0 ха .......................................................................................................................................................................3.000,00
од 2,01 до 5,0 ха ..........................................................................................................................................................4.000,00
од 5,01 до 10,01ха .......................................................................................................................................................6.000,00
преко 10,01ха ............................................................................................................................................................10.000,00
4.Тaксe зa умножaвaње и оверу урбaнистичких плaновa ............................................................................................1.500,00
ТАРИФНИ БРОЈ 14.
За списе и радње из области грађевинских послова:
1. Пријава радова, пријава завршетка темеља и завршетка
објекта у конструктивном смислу...............................................................................................................................1.200,00
2. Издавање уверења о старости објекта.........................................................................................................................1.500,00
3. Постављање монтажног објекта-киоска до 25 м2 на грађевинском земљишту......................................................2.500,00
ТАРИФНИ БРОЈ 15.
За списе и радње у области геологије и рударства:
1. За пријаву почетка инжињерскогеолошких-геотехничких истраживања чије
праћење и контролу врши јединица локалне самоуправе.............................................................................................1.200,00
ТАРИФНИ БРОЈ 16.
За списе и радње из области стамбених послова:
1. Извод спецификација станова из техничке документације
а) до 10 станова ...............................................................................................................................................................500,00
б) преко 10 станова ......................................................................................................................................................1.000,00
2. Захтев за доделу стана у закуп ......................................................................................................................................300,00
3. Решење о додели стана физичким лицима у закуп....................................................................................................2.000,00
4. Решење о исељењу бесправно усељених лица .........................................................................................................1.000,00
5. Решења које се доноси у вези са уписом у регистар стамбених заједница и то:
а) по захтеву за упис у регистар....................................................................................................................................1.200,00
б) по захтеву за упис промена у регистар.......................................................................................................................600,00
в) по захтеву за брисање из регистра...........................................................................................................................1.200,00
ТАРИФНИ БРОЈ 17.
За списе и радње из области имовинско - правних послова, плаћа се такса и то:
1. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке) ...............................................................................................500,00
2. Пријава на конкурсу за доделу локације за привремено постављање
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киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама ....................................................................................500,00
3. Решење о додели локације за привремено постављање киоска или монтажног објекта
на површини јавне намене ..........................................................................................................................................3.000,00
4. Решење о привременом заузећу површине јавне намене (тезге, покретни мобилијар).........................................1.000,00
5. Решење о привременом заузећу површине јавне намене ради постављања рекламних паноа,
исписивање фирми ван пословног простора на објектима и просторијама које припадају
општини Топола (коловози, тротоари, зелене површине,бандере) ........................................................................2.000,00
6. Решење о привременом заузећу јавних површина
баште, забавни паркови, циркуси и слично .............................................................................................................1.500,00
7. Решење о одобрењу рушења дотрајалог објекта ......................................................................................................1.250,00
8. Пријaвa нa конкурс зa учешће нa јaвном нaдметaњу зa дaвање
у зaкуп пословног просторa .............................................................................................................................................1.500,00
9. Решења и други акти о отуђењу грађевинског земљишта, давању у закуп
грађевинског земљишта, размени грађевинског земљишта, деоби грађевинског
земљишта, установљавању права службености........................................................................................................2.000,00
10. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду........................ 2.000,00
11. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима.................................2.000,00
ТАРИФНИ БРОЈ 18.
За списе и радње из области животне средине:
1. Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину ...........................................................................1.100,00
2. Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја .....................................................................1.100,00
3. Решење о сагласности на студију о процени утицаја ..............................................................................................2.200,00
4. Решење о сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања ..................................................................1.100,00
5. Ажурирање студија о процени утицаја .....................................................................................................................1.100,00
6. Решење о дозволи за рад новоизграђених или реконструисаних стационарних извора загађивања за које није
прописана обавеза издавања интегрисане дозволе односно израда студије о процени утицаја на животну
средину...............................................................................................................................................................................1.600,00
ТАРИФНИ БРОЈ 19.
За списе и радње које су у надлежности Опште управе плаћа се такса и то:
1. Попис ствари умрлих лица ............................................................................................................................................800,00
2. За препис акта, односно списа код органа и организационих јединица Општинске управе општине Топола, увид у
списе предмета или у пројектну документацију која се налази у архиви ...................................................................390,00
Напомена: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта,
односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.
ТАРИФНИ БРОЈ 20.
1.За спровођење поступка закључења брака у седишту матичног подручја у радне дане ..................................... 1.000,00
2.За спровођење поступка закључења брака у седишту матичног подручја у нерадне дане ................................ 2.000,00
3.За спровођење поступка закључења брака ван седишта матичног подручја..................................................... 7.000,00
ТАРИФНИ БРОЈ 21.
За списе и радње из области регистрације привредних субјеката плаћа се такса и то:
1. За обраду захтева који се односе на упис, промену података и брисање предузетника
у привредном регистру, као и за издавање извода из регистра .................................................................................... 500,00
ТАРИФНИ БРОЈ 22.
За решење о дужем радном времену угоститељских објеката, поводом организовања прослава,
рођендана, свадби и др.................................................................................................................................................... 5.000,00
ТАРИФНИ БРОЈ 23.
За упис у евиденцију превозника терета за сопствене потребе (по једном возилу).................................................... 300,00

-4На основу члана 20. ст. 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” број 129/07, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон), Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн., 95/15усклађени дин.изн., 83/16, 91/16- усклађени дин.изн. и 104/2016-др. закон), Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС” број 80/02, 84/02 – испр., 23/03 – испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
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62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – испр., 93/12, 47/13,
108/13, 64/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 и 108/16), Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број
11/08 и 6/13), Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/08 и 16/2016) Одлуке
о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, број
19/2013) и Усклађених највиших износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС”, број 96/2017),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донeла је
ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (,,Службени гласник СО Топола“, број 20/2012, 20/2013, 24/2014,
23/2015 и 23/2016), у таксеној тарифи врше се следеће измене:
„Тарифни бр. 3. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних
возила и машина“ мења се и гласи:
„Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила
и машина се утврђује у следећим износима:
1)за теретна возила
- за камионе до 2 т носивости......................................................................................................................................... 1.690,00
- за камионе од 2 до 5 т носивости................................................................................................................................. 2.250,00
- за камионе од 5 до 12 т носивости............................................................................................................................... 3.940,00
- за камионе преко 12 т носивости.................................................................................................................................. 5.620,00
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)........................................................................................... 560,00
3) за путничка возила.
- до 1150 cm/3...................................................................................................................................................................... 560,00
- преко 1150 cm/3 до 1300 cm/3...................................................................................................................................... 1.120,00
- преко 1300 cm/3 до 1600 cm/3...................................................................................................................................... 1.680,00
- преко 1600 cm/3до 2000 cm/3...................................................................................................................................... 2.250,00
- преко 2000 cm/3 до 3000 cm/3..................................................................................................................................... 3.400,00
- преко 3000 cm/3.............................................................................................................................................................. 5.620,00
4) за мотоцикле
- до 125 cm/3..........................................................................................................................................................................450,00
- преко 125 cm/3 до 250 cm/3...............................................................................................................................................670,00
- преко 250 cm/3 до 500 cm/3............................................................................................................................................1.120,00
- преко 500 cm/3до 1200 cm/3...........................................................................................................................................1.360,00
- преко 1200 cm/3 ..............................................................................................................................................................1.680,00
5) за аутобусе и комби бусеве (по регистрованом седишту).............................................................................................50,00
6) за прикључна возила:
теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета
- до 1 t носивости ............................................................................................................................................................... 450,00
-од 1 t до 5 t носивости ...................................................................................................................................................... 780,00
-од 5 t до10 t носивости ....................................................................................................................................................1.070,00
-од 10 t до 12 t носивости ............................................................................................................................................... 1.470,00
- преко 12 t носивости.................................................................................................................................................... 2.250,00
7) за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата ............................................................................................................................ 1.680,00
- чија је снага мотора од 66-96 киловата........................................................................................................................ 2.250,00
- чија је снага мотора од 96-132 киловат........................................................................................................................ 2.830,00
-чија је снага мотора од 132-177 киловата .................................................................................................................... 3.400,00
-чија је снага мотора преко 177 киловата ..................................................................................................................... 4.520,00
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела........................................................................................................................ 1.120,00
Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а, санитетска возила,
возила за изношење смећа и прање улица.
Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка и друга превозна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% до 100% инвалидности ако им возило служи за личну употребу.
Локална комунална такса из овог тарифног броја се утврђује у годишњем износу и плаћа приликом
регистрације возила, на уплатни рачун јавних прихода 840-714513843-04“.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а
примењиваће се од 01.01.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-410/2017-05-I
Дана: 15.12. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-5На основу члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3, 6. и 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и
104/2016 – др. закон), члана 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 72/09др. закон, 43/11- одлука УС и 14/2016), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине и највишег износа накнаде („Службени гласник РС”, број 111/2009), члана 29. тачка 1. став 13. и
члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), члана 98. Пословника
Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016), Одлуке о одређивању зона и
најопремљеније зоне на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 19/2013) и Мишљења
Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-01863/2017-09 од 26.06.2017. године,
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту:
посебна накнада). Обвезник плаћања посебне накнаде, начин плаћања и коришћења средстава од посебне накнаде, као
и друга питања у вези наплате и коришћења средстава од посебне накнаде, у складу са Законом о заштити животне
средине.
Посебна накнада се утврђује у циљу обезбеђивања материјалних услова за остваривање законом утврђених
права и дужности општине у области заштите животне средине.

1.

Члан 2.
Обавеза плаћања накнаде утврђује се по основу коришћења за:
Кориснике стамбених зграда и станова намењених и подобних за становање у месечном износу од:
- 1,00 динара/м2 у првој зони
- 0,80 динара/м2 у другој зони
- 0,60 динара/м2 у трећој зони
- 0,40 динара/м2 у четвртој зони
- 0,30 динара/м2 у петој зони
- 0,20 динара/м2 у шестој зони

Зоне се одређују сходно Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“, број 19/2013).
Корисници непокретности из става 1. тачка 1. овог члана могу бити имаоци права својине на непокретности,
односно закупци ако наведене непокретности користе по основу закупа.
2.

Кориснике пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката
на територији општине Топола у месечном износу од 3,00 динара/м2.

3.

Кориснике земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката на територији општине Топола
у месечном износу од 0,50 динара/м2.
Под земљиштем из тачке 3. овог члана подразумева се земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји
привремена грађевина као и земљиште на којем се не налази непокретност из тачке 2. овог члана.
Земљиште из тачке 3. овог члана не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.
Члан 3.
Накнада из члана 2. обрачунава се на годишњем нивоу а плаћа квартално у року од 45 дана од дана почетка
квартала.
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Члан 4.
Утврђена обавеза плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за стамбени простор
из члана 2. тачка 1. и 2. ове одлуке се умањује за 90%:
- лицима која примају материјално обезбеђење породице и лицима која се налазе у тешкој материјално –
финансијској ситуацији на основу података ,,Центра за социјални рад“ или других веродостојних доказа.
- у случају када се објекат води као стамбени простор али је по квалитету неподобан за нормално становање (без
нужних инсталација и уређаја, склон паду, прокишњавању и сл...), по записнику теренске контроле или неком другом
веродостојном документу.
Члан 5.
Утврђивање, контролу и наплату посебне накнаде из члана 2. ове одлуке врши Одељење за привреду, буџет
трезор и друштвене делатности Одсек за локалну пореску администрацију.
Члан 6.
Средства обезбеђена овом одлуком уплаћују се на уплатни рачун јавних прихода број: 840-714562843-56.
Средства која се обезбеђују овом одлуком представљају приход буџета Општине, а користе се за унапређивање и
заштиту животне средине у складу са програмом Фонда за заштиту и унапређивање животне средине.
Члан 7.
У погледу плаћања накнаде предвиђене овом одлуком, за обрачун камате за кашњење у плаћању, принудну
наплату и остало што није прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.
Члан 8.
Новчаном казном предвиђеном Законом о пореском поступку и пореској администрацији, казниће се физичко
лице, предузетник, правно лице и одговорно лице у правном лицу за непоштовање одредби из ове одлуке.
Члан 9.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности
Општинске управе општине Топола, Одсек за локалну пореску администрацију.
Члан 10.
Даном примене ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
(„Службени гласник СО Топола” , број 20/2012; 9/2013 и 20/2013).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020- 417/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-6На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука
УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ

о изради Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Измене и допуне плана генералне регулације насеља Топола
Члан 2.
Циљеви израде Плана детаљне регулације су:
- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда;
- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене
- дефинисање правила уређења и правила грађења;
- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације;
Основни принципи просторног развоја су:
- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора,
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- заштита јавног интереса,
- развој привреде.
Члан 3.
Планско подручје обухвата површину од око 2,5 ha. Налази се у Тополи, и обухвата површине мешовитог
пословања у блоку А22, односно простор и објекте на катастарској парцели бр.1236 КО Топола (Варош).
Члан 4.
Измена и допуна плана генералне регулације насеља Топола садржи текстуални и графички део. Текстуални
део садржи Правила уређења и Правила грађења. Графички део Плана детаљне регулације израђује се на овереном
катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Измене и допуне плана генералне
регулације насеља Топола мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 5.
Рок за израду Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола је три месеца од дана доношења
ове одлуке, под условом да су Обрађивачу достављени Законом прописани услови и сагласности надлежних
институција.
Члан 6.
Средства за израду Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола обезбедиће се од стране
инвеститора Пољопривредно-индустријског комбината „Опленац“, ул.Булевар краља Александра бр.2, Топола.
Члан 7.
Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности,
грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе
општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању
јавног увида, огласиће се у средствима локалног информисања.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-416/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-7На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/2004 и 88/2010), члана 29. и 104. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 4/2002, 6/2003, 12/2004 и
15/2004) и члана 64. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 13/2004)
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ

о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
за измену Плана генералне регулације насеља Топола
Члан 1.
За измену Плана генералне регулације насеља Топола није потребна израда Стратешке процене утицаја на
животну средину.
Члан 2.
Циљ измене Плана је измена правила грађења за површине мешовитог пословања у блоку А22 чиме би се
омогућило повећање спратности.
Члан 3.
Ова Одлука је дата у складу са датим мишљењем о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја бр. 501-31/2017-020 од 07.12.2017. године у складу са Законом.
Члан 4.
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за измену Плана
генералне регулације насеља Топола саставни је део одлуке за измену Плана генералне регулације насеља Топола у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14).
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-411/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-8На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/2004 и 88/2010), члана 29. и 104. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 4/2002, 6/2003, 12/2004 и
15/2004) и члана 64. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 13/2004)
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ

о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
за Измену Плана детаљне регулације Кружни ток Топола 1
Члан 1.
За измену Плана детаљне регулације кружни ток Топола 1 није потребна израда Стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 2.
Циљ измене Плана је измена намене површина и правила грађења за површине здравствене заштите и
промену услова парцелације.
Члан 3.
Ова одлука је дата у складу са датим мишљењем о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја бр. 502-29/2017-02 од 07.12.2017. године у складу са Законом.
Члан 4.
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за измену Плана
детаљне регулације кружни ток Топола 1 саставни је део одлуке за измену Плана детаљне регулације кружни ток
Топола 1 у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка,
64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020- 415/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-9На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014др Закон), члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011 и Одлука УС РС 4646/2014) и члана 11. став 1. и тачка 5. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр.
11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника о раду Скупштине оппштине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр.
12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ

о измени и допуни
Одлуке о одржавању путева и улица на територији општине Топола
Члан 1.
У Одлуци о одржавању путева и улица на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 21/2016),
члан 2. тачка 3. мења се и сада гласи: Превоз каменог, растреситог, грађевинског и осталог материјала.
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Члан 2.
У члану 14. речи “01. децембра за текућу годину” замењују се речима: “15.фебруара наредне године за претходну
годину”.
Члан 3.
Члан 26. мења се и сада гласи: “Делатност превоза каменог, растреситог, грађевинског и осталог материјала обухвата
превоз каменог материјала из каменолома где се врши утовар агрегата у возило и истовар каменог материјала на
коловозе путева, улица и друге објекте нискоградње као и превоз растреситог, грађевинског и осталог материјала
(земља, гребани асфалт, бетонска галантерија, гвожђе, цемент и др.) на разне транспортне даљине на територији
општине Топола, а све у циљу редовног и ванредног одржавања путева, улица и других објеката нискоградње од
јавног значаја на територији општине Топола, а по налогу надлежног ограна Општинске управе општине Топола.“
Члан 4.
У члану 28. ставови 2, 3. и 4. мењају се и сада гласе:
“Код превоза растреситог, грађевинског и осталог материјала, овлашћено предузеће ће обрачунавати удаљеност од
места утовара материјала у возило до центара Месних заједница на чијој се територији врши истовар материјала“.
“Обрачунавање превоза ће се вршити по: m', m2, m3, kg."
“ Могућа транспортна удаљеност је: 0-5km, 5-10km, 10-15km, 15-20km, 20-30km и 30-40km."
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020- 414/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-10На основу члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 11/2008 и 6/2013) и
члана 98. Пословника о раду Скупштине оппштине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ

о измени и допуни
Oдлуке о поверавању делатности
Члан 1.
Врши се измена и допуна Oдлуке о поверавању делатности („Службени гласник СО Топола”, бр. 19/2016), на следећи
начин:
Тачка 1. подтачка 1.3. Oдлуке о поверавању делатности мења се и сада гласи: “Превоз каменог, растреситог,
грађевинског и осталог материјала“.
Тачка 3. Oдлуке о поверавању делатности мења се и сада гласи: “Обављање делатности из тачке 1. одлуке биће
регулисано посебним уговорима којима ће се регулисати сва права и обавезе између општине и ЈКСП “Топола”, у
складу са ценовником који усваја Скупштина општине Топола и техничким спецификацијама конкретних радова који
представљају саставни део уговора“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-413/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-11На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број
10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о образцу и садржини програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС“ број 24/2015, 111/2015 и 101/2016),
члана 29. и 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“ број 12/2008), у складу са Одлуком о
буџету Општине Топола за 2017. годину („Службени гласник СО Топола“ број 23/2016, 11/2017), а уз сагласност
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Mинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 320-00-1154/2017-09 од 29.11.2017.
године,
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, доноси
ИЗМЕНЕ

Програмa мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2017. годину
I У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Топола за 2017. годину број 020-122/2017-05-I („Службени гласник СО Топола“, број 5/2017) врше се
следеће измене:
- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 6. Мере директних плаћања, под
редним бројем 1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), шифра мере 100.1.1, у колони
планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза, износ од 500.000,00 динара мења се у износ од 800.000,00
динара.
- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 8. Мере руралног развоја под
редним бројем 1. Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра мере 101, у колони
планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза, износ од 2.000.000,00 динара мења се у износ 1.700.000,00
динара.
- У табели 9. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за директна
плаћања износ од 500.000,00 мења се у износ од 800.000,00 динара.
- У табели 9. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за подстицаје
мерама руралног развоја износ од 6.702.000,00 мења се у износ од 6.402.000,00 динара.
II Остале одредбе Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Топола за 2017. годину остају на снази.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-412/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-12На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон ), члана 29. став 1. тачка 6. и члана 108. Статута општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 64. Пословника Скупштине општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“, број 11/2004 и 16/2016),
Скупштина општине Топола је на седници одржаној 15.12.2017. године усвојила
КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Кодекс

Члан 1.
Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила понашања
службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање службених послова и
остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању
поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, служби и организација основаних од Општине Топола.
Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи, организације и групе
лица која се обраћају јединици локалне самоуправе.
Област примене
Члан 2.
Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у органима, службама и
организацијама Општине Топола (у даљем тексту: службеници) када обављају послове из своје надлежности.
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Сврха Кодекса
Члан 3.
Сврха овог Кодекса је:
• да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се придржавају
службеници,
• да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
• да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника,
• да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт,
• да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника.
Члан 4.
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски
род лица на која се односе.
II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА
Законитост и непристрасност
Члан 5.
Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја дискрециона овлашћења
примењује непристрасно.
Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону заснованих интереса
странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом.
Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће неоправдано утицати
на странке или им се неосновано даје повлашћени третман.
Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким притисцима и
мотивима.
Објективност
Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих правилно оцени
у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни случај.
Забрана дискриминације
Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред законом, а посебно
када решавају о захтевима странака и доносе одлуке.
Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.
Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то уобичајено,
службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног случаја.
Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање интегритета и
достојанства странака и других службеника без дискриминације или повлашћивања по било ком основу, а нарочито
по основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или
веровања, политичког или другог уверења, држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног
стања, психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог
стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним и
другим организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима.
Забрана злоупотребе и прекорачења службених овлашћења
Члан 8.
Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су утврђене законом и
другим одговарајућим прописима.
При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, службена овлашћења или
ауторитет радног места у локалној самоуправи.
Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно поступање.
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Заштита података о личности
Члан 9.
Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће стандарде у погледу
њихове заштите.
Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их неовлашћеним
особама и не омогућава им увид у њих.
Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 10.
Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на начин који обезбеђује
најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом који регулише приступ информацијама од
јавног значаја и правилима која важе у органу, служби или организацији.
Пружање информација о поступку
Члан 11.
Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се код њих води.
Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање поступка.
Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке треба да предузму
у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да информације које пружа буду јасне и
разумљиве странци.
Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да наведе датој
заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери наведену информацију.
Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о томе како да
формулише свој захтев писаним путем.
Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није надлежан, упутиће
странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству контакт податке.
Исправљање пропуста
Члан 12.
У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или интересе странака, службеник
је дужан да упути писмено извињење странци и настоји да отклони негативне последице проузроковане његовом
грешком што је пре могуће, као и да обавести странку о праву на одговарајуће правно средство и приговор због
пропуста.
Разумни рок за доношење одлука
Члан 13.
Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном року, без одлагања,
а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року. Исто правило примењује се за одговоре на дописе
странака или одговоре на службене дописе којима службеници од претпостављених траже упутства у погледу
поступка који се води.
Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће донети у законском
року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и предузети све што је потребно да се одлука
донесе што пре.
Понашање службеника у јавним наступима
Члан 14.
У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне самоуправе, службеник је
дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и Кодексом.
Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јединице локалне самуправе и
лични углед и сме износити само истините податке, садржином и тоном којим се не вређа углед органа, установа,
предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има поступати и када је реч о личном и пословном угледу
других физичких и правних лица.
Поштовање других и учтивост службеника
Члан 15.
Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем. Приликом комуникације
са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни.
Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем електронске поште,
службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцрпније и прецизније одговоре.
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У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори.
Стандард пословне комуникације
Члан 16.
Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року (најкасније у року од 24 сата)
одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.
Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на електронској пошти
о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке или службеници у хитним случајевима,
а током одсуства примаоца поруке.
Слање поднеска/дописа или електронске поште
Члан 17.
Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи меморандум.
Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко лице) или функцију,
односно пословно име привредног друштва.
Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом, звањем и осталим
подацима за контакт.
Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил писања треба да
буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.
Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност информација
које се наводе.
Поштовање радног времена
Члан 18.
Запослени су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом доласка или одласка са радног
места евидентирају на прописан начин.
Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању од 30 минута.
Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена.
Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења руководиоца или запосленог
којег руководилац овласти.
Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у радне просторије
органа, службе или организације ван радног времена.
Стандарди одевања на радном месту
Члан 19.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима службеника, и да на тај начин
не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити изражава своју политичку, верску или другу личну припадност
која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и неутралност.
Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а основни стандард
свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.
Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу поштовања овог
Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене
повреде Кодекса.
Уредност радних просторија
Члан 20.
Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све време током
трајања радног времена, као и приликом напуштања истих.
Забрањено је конзумирање хране у радној просторији, као и њено држање на столу.
III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Право притужбе због кршења Кодекса
Члан 21.
Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити руководиоцу органа, руководиоцу
одељења/службе или шефу одсека (у даљем тексту: надлежни руководилац).
Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоце притужбе о предузетим радњама.
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Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим актима стварају
праксу од значаја за примену овог Кодекса.
Праћење примене Кодекса
Члан 22.
Надлежни руководилац Општине Топола прати и разматра примену Кодекса.
За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица.
Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, надлежни руководилац може за примену
Кодекса издати посебна упутства.
Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, службе или организације.
Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на кршење Кодекса,
структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и окончаним дисциплинским поступцима,
изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и околности за које руководиоци органа, служби или
организација сматрају да су од значаја за праћење примене Кодекса.
Дисциплинска одговорност
Члан 23.
Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа, уколико није
обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или другим прописом.
Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса
Члан 24.
Текст Кодекса начелник Општинске управе поставља на интернет страници Општине Топола, а у штампаном
облику истиче на огласној табли и у довољном броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим
местима (услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије и др.).
Надлежни руководилац упознаје све службенике са садржином Кодекса.
Ступање на снагу
Члан 25.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-424/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-13На 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“, број 12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања Јавног комунално стамбеног
предузећа „Топола“ Топола за 2017. годину, број 4323/1.2 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на
седници одржаној дана 17.11.2017. године.
II

Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-58/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-14На 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“, број 12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола за
2018. годину, број 4475/1.2 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана
01.12.2017. године.
II

Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-57/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-15На основу члана 6. Одлуке о прерастању вашара „Опленачка берба“ у Општинску манифестацију „Опленачка
берба“ („Службени гласник СО Топола“ број 9/2005, 22/2013 и 5/2014), 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“ број 12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Наративни и финансијски Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима
културно туристичке манифестације „Опленачка берба 2017“, као у тексту подносиоца Извештаја - Савета
манифестације „Опленачка берба 2017“ општине Топола.
II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-422/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-16На основу члана 54. став 2. и 3. члана 55. став 3. тачка 4. и става 4. Закона о основама система образовањa и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), члана 108. Статута општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО Топола („Службени гласник СО
Топола“, број 12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању чланoва
Школског одбора ОШ ,,Сестре Радовић“ Белосавци
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора ОШ ,,Сестре Радовић“ Белосавци
Испред Савета родитеља:
Обрадовић Биљана, домаћица из Маскара,
Испред Општине Топола:
1. Андровић Александар, трговац из Белосаваца,
2. Поповић Предраг, пољопривредник из Загорице,
3. Миловановић Ненад, пољопривредник из Маскара.
II
У Школски одбор ОШ ,,Сестре Радовић“ Белосавци именују се:
Испред Савета родитеља:
Симић Јелена, трговац из Белосаваца
Испред Општине Топола:
1. Симић Мирослав, привредник из Белосаваца,
2. Миловановић Раде, пољопривредник из Белосаваца,
3. Вељковић Драгана, економиста из Белосаваца.
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III
Мандат именованих из тачке II овог Решења траје до истека мандата члановима Школског одбора ОШ
,,Сестре Радовић“ Белосавци, именованим решењем Скупштине општине Топола, број 020-175/2014-05-I од
22.05.2014. године („Службени гласник СО Топола“, број 10/2014).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-396/2017-05-I
Дана: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-17На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. закон и 108/2016), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 14. став 1. и 2. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2016), члана 59. тачка 9.
Статута општине Топола, („Службени гласник СО Топола“, број:11/08, 06/13), члана 8. став 1. тачка 1. Пословника о
раду Општинског већа општине Топола („Службени гласник РС” бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.12.2017. године, донело је
ОДЛУКА

о покретању поступка давања у закуп
пословног простора у јавној својини општине Топола
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у улици Кнегиње Зорке, на катастарској парцели
број: 1675/1, уписана у Лист непокретности број: 9 КО Топола (варош), у јавној својини општине Топола, путем
прикупљања писмених понуда, и то:
- Пословни простор број: 11, корисне површине 35 м²;
- Пословни простор број: 12, корисне површине 45 м²;
- Пословни простор број: 13, корисне површине 16 м²;
Локација пословног простора из става 1. овог члана налази се у I зони.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. одлуке даје се у закуп као једна целина, у виђеном стању.
Пословни простор се не може давати у подзакуп.
Пословни простор се може користити за обављање делатности у области мешовитог пословања.
Право учешћа у поступку закупа имају правна и физичка лица, односно предузетници.
Члан 3.
Почетни износ закупнине, сходно члану 22. став 1. а у вези члана 21. став. 2. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2016), износи 450 дин/м².
У закупнину није урачунат порез на додату вредност, као ни други трошкови које плаћа закупац (накнада за
коришћење грађевинског земљишта, трошкови струје, воде, грејања, изношења смећа и други трошкови и накнаде).
Износ депозита за учешће у поступку давања у закуп пословног простора, одређује се у висини једне почетне
месечне закупнине у укупном износу од 43.200,00 динара.
Члан 4.
Пословни простор се даје у закуп на период од 1 (једне) године.
Члан 5.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупнине по једном м² на месечном
нивоу.
Члан 6.
У случају судске одлуке којом се мења титулар својине над пословним простором који се на овај начин даје у
закуп, уговор о закупу се раскида.
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Члан 7.
Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка:
- Доношење решења председника општине о образовању комисије за спровођење поступка закупа – у року
од 3 дана од правоснажности ове одлуке;
- Израда јавног огласа за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора и објављивање јавног
огласа у средствима јавног информисања, на сајту општине и огласној табли Општинске управе општине
– у року од 3 дана од дана доношења решења председника општине о образовању комисије;
- Рок за подношење пријава на јавни оглас износи 15 дана од дана објављивања;
- Сачињавање извештаја Комисије о приспелим понудама, поступку оцењивања понуда са предлогом о
избору најповољније понуде и достављање Општинском већу на разматрање – у року од три дана од дана
достављања понуда;
- Закључивање уговора о закупу пословног простора – у року од 10 дана од дана правоснажности решења
Општинског већа о давању у закуп пословног простора.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-397/2017-05-III
Дана: 08.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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