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  На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), 

члана 29. и 72. 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 29.09.2016. донела је 

  

О Д Л У К У 

о допуни 

Одлуке о Општинској управи 
 

Члан 1. 

  У Одлуци о Општинској управи (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) у члану 9. 

став 1. алинеја 4 мења се и гласи: 

,,Одељење за инспекцијске послове, изградњу и комуналне делатности“. 

 

Члан 2. 

  Назив члана 13. мења се и гласи: 

,,Инспекцијски послови, изградња и комуналне делатности“ 

После алинеје 4 додају се алинеје 5, 6 и 7 које гласе: 

Алинеја 5: ,,Надзор над нискоградњом и високоградњом“ 

Алинеја 6: ,,Припреме радње везане за инфраструктуру“ 

Алинеја 7: ,,Планирање инвестиција у путно комуналној делатности – инфраструктури“ 

Досадашња алинеја 5 постаје алинеја 8. 

Члан 3. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављиваља у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-315/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                          Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени 

гласник РС“, бр. 68/2015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину 

(,,Службени гласник РС“, бр. 101/2015), 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), 

Скупштина општине Топола,  на седници одржаној дана 29.09.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик 

у систему јединице локалне самоуправе Општине Топола 
 

1. У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему  
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јединице локалне самоуправе општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 3/2016) табела у тачки 2. 

мења се и гласи:  

 

 

Организациона јединица 

 

 

Максималан број запослених 

на неодређено време 

 

Скупштина општине Топола 1 

Општинско правобранилаштво 2 

Општинска управа 79 

ЈКСП ,,Топола“ 71 

,,Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине 

Топола“ ЈП Топола 

0 

(статусна промена) 

Туристичка организација ,,Опленац“ Топола 4 

Културни центар ,,Топола“ Топола 5 

Библиотека „Радоје Домановић“ Топола 7 

Предшколска установа „Софија Ристић“ Топола 45 

Спортска организација Фудбалски клуб ,,Карађорђе“ 

Топола 

0 

(статусна промена) 

ДОО ,,Агенција за рурални развој општине Топола“ 1 

УКУПНО 215 

 

2. Ову Одлуку доставити Министарству надлежном за послове финансије и Министарству надлежном за 

послове државне управе и локалне самоуправе. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО 

Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-317/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 

98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.09.2016. донела је 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању Jавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ („Сл. гласник СО Топола“, број 

1/2012, 6/2013 и 14/2013) (у даљем тексту: одлука), у члану 1. речи „управљања јавним паркиралиштима“, замењују се 

речима „изградње и одржавања путева“. 

Члан 2. 

 У одлуци, у члану 2. став 1. речи „управљања јавним паркиралиштима“, замењују се речима „изградње и 

одржавања путева“. 

Члан 3. 

 У Одлуци, у члану 13. став 2. мења се и гласи: 

„Осим наведене претежне делатности, ЈКСП ће се бавити и другим делатностима, као што су: 

1. 37.00 Уклањање отпадних вода 

2. 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала 

3. 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

4. 42.21 Изградња цевовода 

5. 42.91 Изградња хидротехничких објеката 

6. 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 
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7. 71.20 Техничко испитивање и анализе 

8. 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима 

9. 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 

10. 49.41 Друмски превоз терета 

11. 52.10 Складиштење 

12. 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

13. 81.29 Услуге осталог чишћења 

14. 96.03 Погребне и сродне делатности 

15. 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

16. 38.11 Скупљање отпада који није опасан 

17. 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 

18. 81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

19. 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника 

20. 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају 

21. 42.11 Изградња путева и аутопутева 

22. 43.21 Постављање електричних инсталација“. 

 

Члан 4. 

 У Одлуци у члану 39. став 2. мења се и гласи: 

„На услове и поступак за именовање директора ЈКСП, сходно се примењују виши прописи и статут ЈКСП“. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-312/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 

98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.09.2016. донела је 

 

О Д Л У К У 

о поверавању делатности 
 

1. Поверава се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ обављање следећих делатности: 

1.1. Набавка и уградња туцаничког застора на постојећим путевима (макадами), 

1.2. Рад грађевинске механизације и други послови у нискоградњи, 

1.3. Превоз каменог и растреситог материјала, 

1.4. Поправка ударних рупа на асфалтном коловозу, 

1.5. Изградња и одржавање система за одвођење атмосферских вода, 

1.6. Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације, 

1.7. Изградња атарских путева, 

1.8. Уградња и одржавање нових инсталација уличне расвете. 

 

2. Поверене делатности из тачке 1. ове одлуке, обављаће се на територији општине Топола. 

 

3. Уређивање начина обављања делатности из тачке 1. ове одлуке, биће регулисано посебном одлуком. 

 

4. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-311/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/08 и 6/2013), члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.09.2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о решавању имовинско-правних односа 

у вези са ургентним одржавањем и отклањањем недостатака 

на државном путу II А реда 152, Топола – Бућин гроб 
 

 

1. Општина Топола се обавезује да ради ефикасног извођења радова на државном путу IIА реда 152, Топола-

Бућин гроб у дужини од 27.280 км одн. до границе општине Топола и Горњи Милановац, одн. моста на реци Јасеници, 

МЗ Јарменовци на територији општине Топола и МЗ Рудник на територији општине Горњи Милановац решава 

имовинско-правне односе везано за финансијско плаћање заузећа земљишта које је потребно за извођење радова. 

 

2. Јавно предузеће ,,Путеви Србије“ се обавезује да власницима парцела надокнади трошкове настале на основу 

оштећења или наношења штете при извођењу радова на државном путу наведеном у тачки 1. ове Одлуке у виду 

урушавања или оштећења објеката (ограде, насипа) или наношења штете на пољопривредним културама (засади воћа, 

ратарске културе итд). 

 

3. Остваривање права на накнаду штете из тачке 1. ове Одлуке врши  се подношењем захтева Општинској упрви 

општине Топола – Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне послове и послове 

евиденције и управљања имовином, а остваривање права из тачке 2. подношењем захтева извођачу радова 

,,Србијааутопут“ д.о.о. 

 

4. Овлашћује се Председник општине Топола да у име општине Топола закључи уговор са Јавним предузећем 

,,Путеви Србије“ о решавању имовинско правних односа у вези са ургентним одржавањем и отклањањем недостатака 

на државном путу II А реда 152, Топола-Бућин гроб. 

 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ,,Службеном гласнику СО Топола“, на 

огласној табли Општинске управе општине Топола и сајту Општине Топола. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 46-41/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

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

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008 и 16/2016),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.09.2016. године донела је  

  

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Предлог Уговора  

о решавању имовинско-правних односа  

у вези са ургентним одржавањем и отклањањем недостатака  

на државном путу II А реда 152, Топола - Бућин гроб 

 

  
 Члан 1. 

Даје се сагласност на Предлог Уговора о решавању имовинско-правних односа у вези са ургентним 

одржавањем и отклањањем недостатака на државном путу II А реда 152, Топола - Бућин гроб.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се Председник Општине да потпише Уговор о решавању имовинско - правних односа у вези са 

ургентним одржавањем и отклањањем недостатака на државном путу II А реда 152, Топола - Бућин гроб који ће бити 

саставни део ове Одлуке. 
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 Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 020-310/2016-05-I      

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                          Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, бр. 45/2013), члана 108. Статута 

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

Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016), 

Скупштина општине на седници одржаној 29.09.2016. године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

о измени 

Одлуке о образовању Савета за здравље 
 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању  Савета за здравље (,,Службени гласник СО Топола“, број 20/2010 и 5/2014) у члану 2. 

алинеја 3. уместо: ,,Живота Јовановић, прензионер“ треба да стоји: ,,Гаврило Николић, пензионер“: 

   

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-255/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 

83/2014-др. закон), члана 2. и  9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и Одлука 

УС РС-46/2014), члана 11, 13. и 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 

88/2011 и 15/2016), 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”, бр. 12/2008 и 16/2016), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.09.2016. године донела је  

  

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора 

о поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника 

на територији општине Топола 
 

 Члан 1. 

Даје се сагласност на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског 

приградског превоза путника на територији општине Топола. 

  

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији општине Топола. 

  

 Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-316/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), 

члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), чланова 3. и 8.  Одлуке о 

Општинском већу (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), чланова 8. и 50. Пословника о раду 

Општинског већа Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008), члана 3. и 6. Одлуке о оснивању 

Фонда за подстицај развоја пословног сектора Општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 21/2014), у 

складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. годину („Службени гласник СО Топола“, број 23/2015, 12/2016 и 

16/2016), на предлог Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности и Одељења за локални економски 

развој Општинске управе Општине Топола, 

 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 26.09.2016. године донело је 

 

П Р О Г Р А М 

ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОСЛОВНОГ СЕКТОРА  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2016. годину 

 

 

I – ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

 

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Топола у укупном износу од 

500.000,00 динара. 

Структуру планираних прихода чине: 

 

1. Средства буџета Општине Топола ..........................................................500.000,00 динара 

 

СВЕГА РАЗДЕО I....................................................................................500.000,00 динара 

 

II - ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ и ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 

 Коришћење средстава у износу од 500.000,00 динара из раздела I овог програма планирано је Одлуком о буџету  

општине Топола за 2016. годину, позиција 57, програмска класификација 1501-0001- Подршка постојећој привреди, 

економска класификација 424 - Специјализоване услуге – Фонд за подстицај развоја пословног сектора-, функција 620 

(„Службени гласник СО Топола“, број 23/2015, 12/2016 и 16/2016).   

 

У 2016. години Фонд ће усмерити своју активност на остварење следећих циљева: 

 

А/ Унапређење пословне инфраструктуре...............................................500.000,00 динара 

- Унапређење електо-енергетске инфраструктуре кроз обезбеђење средстава за  повезивање комерцијалних 

пољопривредних газдинстава на напојну трафостаницу са већим напоном електричне енергије; 

- за унапређивање других инфраструктурних услова за развој пословног сектора руралног подручја. 

СВЕГА РАЗДЕО II....................................................................................500.000,00 динара 

 

III - УСЛОВИ ЗА ПЛАСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА 
 

 А/ Унапређење пословне инфраструктуре 

 

 У 2016-ој години средства пословног фонда ће се усмерити на унапређење пословне инфраструктуре руралног 

подручја кроз повезивање комерцијалних пољопривредних газдинстава са стабилним извором електричне енергије у 

циљу стварања услова за унапређење економског развоја. 

 Средства за развој пословне инфраструктуре ће се реализовати у складу са процењеним потребама пословног 

сектора и актима надлежних органа. 

 

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у складу са Одлуком о буџету 

Општине Топола за текућу годину и динамиком остварења буџетских прихода. 

2. Наредбодавац за распоред средстава Фонда из овог Програма је Председник општине Топола, односно лице 

које Председник одреди. 

3. Извештај о реализацији овог Програма Општинском већу општине Топола подносе Одељење за привреду, 

буџет, трезор и друштвене делатности и Одељење за локални економски развој Општинске управе општине 

Топола. 
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4. Овај Програм се упућује Скупштини општине Топола на усвајање и биће објављен у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-304/2016-05-III 

Дана: 26.09.2016. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА         

                                                                                                                                           Драган Живановић, с.р. 
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               На основу члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.09.2016. године донела је  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Програм Фонда за подстицај развоја  пословног сектора општине Топола за 2016. годину, број 

020-304/2016-05- III који је донело Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 26.09.2016. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-40/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 139-244. Закона о привредним друштвима (,,Службени гласник РС”, број:  36/2011, 99/2011, 

83/2014 - др. Закон и 5/2015) и члана 33. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број: 10/2016), члана 108. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр.11/2008 и 6/2013) и члана 98 Пословника о раду Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број.12/2008),   

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.09.2016. године, као једини члан и оснивач доноси 

следећу 

 

О Д Л У К У 

O ОСНИВАЊУ СПОРТСКОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

„СОФК КАРАЂОРЂЕ“ Д.О.О.  ТОПОЛА 

      

Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује:  

1. Пословно име и седиште члана друштва; 

2. Пословно име и седиште друштва; 

3. Претежна делатност друштва; 

4. Износ новчаног улога, односно новчану вредност улога члана друштва; 

5. Удео члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима; 

6. Врста и надлежности органа друштва; 

7. Заступање друштва; 

8. Трајање и престанак друштва; 

9. Остала питања. 

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 2. 

 Пословно име друштва гласи: Спортско привредно друштво „СОФК КАРАЂОРЂЕ“ Д.О.О. Топола (у даљем 

тексту Друштво). 

 Скраћено пословно име Друштва гласи: “СОФК КАРАЂОРЂЕ“ Д.О.О. 

 

Члан 3. 

 Седиште Друштва је у Тополи, улица Душана Радовића 4. 
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Члан 4. 

 Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 

 

                            93.12 Делатност спортских клубова 

  

 Друштво може обављати и друге делатности прописане Законом. 

 

Члан 5. 
 Члан Друштва је: 

 1. Општина Топола, улица Булевар краља Александра I, број 9, мбр.7183933 

 Са уписаним новчаним улогом који износи: 100,00 динара.  

 Са уплаћеним новчаним улогом који износи: 100,00 динара. 

 А што износи 100% удела у укупном капиталу друштва. 

 

Члан 6. 
 У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун. 

 За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара целокупном својом 

имовином. 

ОРГАНИ ДРУШТВА 

 

Члан 7. 

 Управљање друштвом је организовано као једнодомно. 

 Органи Друштва су скупштина и директор. 

 Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима. 

 

Скупштина 

      

Члан 8. 
 Функцију скупштине вршиће једини члан друштва, с обзиром да ће друштво имати само једног члана. 

 

Делокруг скупштине 

 

Члан 9. 

             Скуштина друштва: 

                 1) доноси измене оснивачког акта; 

                 2) усваја финансијке извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијки извештаји били предмет ревизије; 

                 3) врши надзор над радом директора и усваја извештаје директора; 

                 4) усваја програм рада и развоја Друштва;  

                 5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији  хартија од вредности; 

                 6) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, уључујући и одређивање  

                     дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити; 

                 7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад; 

                 8) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад; 

                 9) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка                            

                     од стране друштва; 

               10) одлучује о обавезама члана друштва на додатне улоге и о  враћању тих уплата; 

               11) даје прокуру; 

               12) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору  

                     са прокуристом, као и спору са директором; 

               13) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва; 

               14) одлучује о статусним променама и променама правне форме; 

               15) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу  

                     са чланом 66. Закона о привредним друштвима; 

               16) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање 

                     имовином, без обзира на ведност; 

               17) доноси пословник о свом раду; 

               18) одлучује о удруживању у удружења, друштва и савезе; 

               19) одлучује о жалбама на одлуке Директора, уколико за решавање по жалби  

                     није надлежна арбитража Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС); 

               20) именује представнике Друштва у другим организацијама; 

               21) утврђује награде и признања Друштва организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и                        

                     унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања; 
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               22) одлучује о образовању огранака, њиховом месту обављања активности и делатности и заступнику; 

               23) усваја, на предлог Директора, планове и програме стручног рада у Друштву, утврђује мере за њихово  

                     спровођење и разматра извештаје о стручном раду и резултатима свих селекција Друштва; 

               24) одлучује о закључивању, мењању, допуни и раскидању професионалних и других          

                     уговора са фудбалерима и ангажовању нових фудбалера; 

               25) одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту, начинима и условима њиховог  

                      ангажовања, 

               26) закључује уговор о раду са Директором; 

               27) одлучује о учешћу Друштва на утакмицама у земљи и иностранству; 

               28) одлучује о претплатним улазницама, бенефицираним и бесплатним пропусницама; 

               29) одлучује о ценама улазница за спортске приредбе Друштва; 

               30) одлучује о оснивању и гашењу привредних друштава у којима Друштво има акције или уделе и о стицању,           

                      залагању и отуђењу акција или удела Друштва у другим правним лицима; 

               31) одлучује о позајмљивању и инвестирању средстава Друштва, као и кредитном  задуживању Друштва; 

               32) утврђује права која имају фудбалери-аматери који се баве спортским активностима у Друштву без уговора; 

               33) образује стална или повремена радна тела (одборе, комисије, саветнике) и утврђује       

                     њихове надлежности, послове и састав; 

               34) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима и                 

                     Законом о спорту, или које нису, на основу ове Одлуке у изричитој надлежности Директора. 

 

Начин одлучивања 

 

Члан 10. 
 С обзиром да ће друштво бити једночлано, све одлуке доносиће једини члан у вршењу функције скупштине 

друштва самостално. 

Директор 

 

Члан 11. 
 Друштво заступа директор Друштва са неограниченим овлашћењима, осим у пословима у којима се Друштво 

кредитно задужује; прибавља, отуђује или оптерећује непокретна имовина Друштва; прибаљају, отуђују или оптерећују 

основна средства Друштва; позајмљују или инвестирају новчана средства Друштва; стичу или отуђују акције или удели 

у другим правним лицима, за које му је потребна претходна одлука и сагласност Скупштине.   

 Скупштина може именовати  лица за законске заступнике друштва. 

 

Члан 12. 

 Друштво има једног директора. 

 Директор се региструје у складу са законом. 

 

Члан 13. 
 Директор је надлежан за послове везане за: 

  

                1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим осинвачким актом; 

                2) стварење и одговорност за уредно вођење пословних књига; 

                3) стварање и одговорност за тачност финансијских извештаја Друштва; 

                4) одлучивање о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у  

                    Друштву, закључивање уговора о раду са запосленима у Друштву; 

                5) предлагање пословне политике; 

                6) доношење акта о систематизацији послова и радних задатака и радних места у Друштву, уз сагласност  

                     скупштине; 

                7) контролисање пословања правних лица у којима Друштво има акције или уделе,                       

                    заступање Друштва у скупштинама и другим органима тих лица и извештавање    

                    Скушштине Друштва о њиховом пословању. 

                8) одлучивање о прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим  

                    општим актима Друштва, од стране лица ангажованих у Друштву; 

                9) одговорност за законитост рада Друштва; 

              10) извршавање одлука Скупштине; 

              11) обавеза извештавања Скупштине; 

              12) обављање других псолова у складу са законом, овом Одлуком и општим актима Друштва. 

 Уговоре и друге правне послове којима се: Друштво кредитно задужује; прибавља, отуђује или оптерећује 

непокретна имовина Друштва; прибављају, отуђују или оптерећују основна средства Друштва; позајмљују или 

инвестирају новчана средства Друштва; стичу или отуђују акције или уделе у другиум правним лицима, Директор 

закључује на основу претходне одлуке и сагласности Скупштине.  
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Члан 14. 

 Директор се именује на период од 4 године, уз могућност поновног именовања. 

 Директор може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа лица, уз сагласност 

Скупштине. 

 У случају одсутности или спречености Директора, замењује га лице које одреди Скупштина. 

 

Члан 15. 

 Друштво се оснива на неодређено време. 

 Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом. 

 Надзор над радом друштва врши надлежна општинска управа за област спорта. 

 

ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 16. 
 Друштво је основано као спортско привредно друштво, ради обављања спортских активности и делатности.  

 

Члан 17. 
 Друштво кроз обављање спортских активности и делатности: 

- доприноси развоју, афирмацији и промоцији фудбала у Општини Топола и повећању бављења фудбалом у свим 

сегментима становништва Општине (омасовљење фудбалског спорта); 

- промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење 

фудбалом и спортом уопште; 

- обезбеђује услове за развој и унапређење врхунских спортских резултата у фудбалу, у свим нивоима такмичења, у 

земљи и иностранству. 

Спортске активности и делатности Друштва се посебно остварују кроз: стварање услова за развој фудбала у 

Општини Топола  и Републици Србији; 

     1) организовање фудбалских спортских манифестација и такмичења; 

     2) учешће у фудбалским тамичењима и другим спортским  приредбама; 

                  3) подршку изградњи и одржавању спортских објеката; 

                  4) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака    

                      у спорту који су ангажовани у друштву; 

                  5) ангажовање у Фудбалском савезу Србије и сарадњу са другим организацијама 

                      у области спорта у Републици Србији; 

                  6) остваривање сарадње са јавним властима Општине Топола и Републике Србије; 

                  7) издавање сопствених публикација; 

                  8) остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање међународног угледа српског спорта; 

                  9) популаризацију фудбала у медијима, образовним институцијама и другим организацијама; 

                10) предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и одржавању   

                      фудбалских такмичења и јачање  васпитне улоге спорта; 

                11) бригу о заштити здравља спортиста; 

   12) подстицање бављења фудбалом у свим сегментима становништва; 

                13) поштовање јединства и интегритета ФСС; 

                14) поштовање принципа лојалности, интегритета, спортског духа и фер плеја; 

                15) старање о телесном и духовном обликовању (формирању)  малолетних фудбалера; 

                16) активности на јачању спортског морала и спортског духа код лица ангажованих у    

                      Друштву и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима; 

                17) остваривање сарадње са привредним друштвима, установама и другим правним и    

                      физичким лицима, од значаја за обављање спортских активности и делатности Друштва; 

                18) вођење евиденција фудбалских резлтата Друштва и о учешћу у различитим фудбалским такмичењима; 

                19) друге активности и мере које доприносе и остваривању положаја спортске  

                      организације, утврђеног Законом о спорту и спортским правилима Фудбалског савеза Србије. 

 Друштво обавља спортске активности и делатности у складу са Законом и спортским правилима ФСС, УЕФА и 

ФИФА. 

Члан 18. 

 На основу Уговора о спонзорству којим се рекламирају организације и појединци, њихова делатност и роба 

коју производе, може се одлуком Скупштине увести у назив Друштва за одређену такмичарску сезону и додатни  

спонзорски назив, али само уз задржавање имена “СОФК КАРАЂОРЂЕ“ д.о.о. 

 

Члан 19. 

 Друштво има свој амблем, знак, заставу, боју, значку и друге симболе. 

 Симболе Друштва и њихову употребу регулише Скупштина посебним актом. 
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Члан 20. 

 Друштво се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито ангажује на афирмацији духа 

олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно – образовног и стручног рада у спорту; подстицању и 

афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

 Друштво обавља спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима Фудбалског 

савета Србије и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у 

документима међународних организација чија је чланица Република Србија.  

 Органи Друштва су дужни да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и 

безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, 

одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под 

једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол или друго 

лично својство. 

 Друштво успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и 

правилима Фудбалског савеза Србије. 

 

Члан 21. 
 Друштво се удружује у Фудбалски савез општине Топола и Фудбалски савез Србије. 

 Фудбалски савез Србије има у односу на Друштво и лица ангажована у Друштву права утврђена Статутом и 

спортским правилима ФСС, УЕФА и ФИФА, у складу са законом. 

 Друштво може да се учлани у одговарајућа удружења, друштва и савезе у области спорта од значаја за 

остваривање спортске делатности Друштва.  

Члан 22. 

 Лицу ангажованом у Друштву могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом и општим актом 

Друштва, с тим да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је 

учињен није био општим актом Друштва утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако 

законом није друкчије одређено. 

 Лице ангажовано у Друштву има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одугловачења и са 

што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном 

трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и жалбу.  

 Дисциплински поступак и дисциплинске казне уређују се Дисциплинским правилником, који доноси 

скупштина друштва.  

Члан 23. 

 Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица ангажованих у Друштву, с обзиром на неко 

лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом. 

 Одредбе општих аката Друштва којима се утврђује или ствара дискриминација лица ангажованих у Друштву – 

не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су. 

 У Друштву није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 

 Друштво је у обављању спортских активности и делатности неутрално у питањима политике и религије. 

 

Члан 24. 

 Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком и као такав за 

Друштво неприхватљив.   

 Скупштина Друштва утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту. 

 Сви органи и сва лица ангажована у Друштву су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању у спорту 

и анти-допинг правила Фудбалског савеза Србије.  

 За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са законом и 

спортским правилима ФСС.  

Члан 25. 
 Друштво се уписује у матичне евиденције у области спорта у складу са Законом о спорту.  

 Друштво води базичне евиденције од значаја за упис у матичне евиденције. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СПОРТИСТА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 26. 
 Спортиста може да се бави фудбалом као спортском активношћу у Друштву аматерски или професионално. 

 Професионални спортиста је лице које се бави фудбалом у Друштву као јединим или основним занимањем. 

 Друштво је у обављању спортских активности обавезно да обезбеди услове за безбедно бављење спортиста 

спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада. 

 У такмичењима у којима учествује Друштво, за Друштво могу да наступају само спортисти којима је утврђена 

здравствена способност у складу са Законом о спорту. 

 Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, спортским правилима Фудбалског савеза 

Србије и општим актима Клуба, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера којима се обезбеђује 
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новчана накнада за бављење спортом – и уговором између спортисте и Друштва закљученим у складу са Законом о 

спорту.  

 Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се законом, спортским правилима 

Фудбалског савеза Србије, колективним уговором, правилником о раду (кад није закључен појединачан колективни 

уговор у Друштву) и Уговором о раду између спортисте и Друштва.  

 Органи Друштва и ангажовани фудбалери обавезни су да се придржавају права и обавеза утврђених актима из 

ст. 5. и 6. овог члана. 

 Директор је дужан да пре закључења уговора спортисту обавести о правима, обавезама и одговорностима из ст. 

5. и 6. овог члана. 

 Уговор између спортисте (фудбалера) и Друштва закључује се у писаној форми и региструје код Фудбалког 

савеза Србије. 

 У случају утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида уговора или раскида уговора између 

спортске организације и спортисте због неиспуњења уговорних обавеза, Директор је дужан да о томе без одлагања 

обавести Фудбалски савез Србије. 

 Спортиста ангажован у Друштву дужан је да: сарађује са другим спортистима и спортским стручњацима и у 

односима са њима поштује спортске и етичке принципе; учествује у спортским активностима и делатностима Друштва; 

дају Друштву податке и информације које Друштво од њих тражи ради обавања законом, спортским правилима ФСС и 

општим актима Друштва предвиђених послова и задатака; испуњава све обавезе утврђене законом и општим актима 

Друштва; извршава правоснажне одлуке органа Друштва и надлежне арбитраже; чува спортски дух и углед Друштва и 

спорта у целини; опрему и средства Друштва користи у складу са њиховом наменом; поступа у складу са правилима 

фудбалске игре које издаје ИФАБ, поштује статут и правилнике ФИФА-е, УЕФА-е и ФСС и делује у складу са етичким 

кодексом ФИФА-е и ФСС; призна Арбитражни спортски суд (САS) у Лозани за решавање интернационалних спорова, 

у случајевима утврђеним статутима ФИФА и УЕФА, као и Арбитражни суд ФСС у случајевима утврђеним статутом 

ФСС; поштује принципе лојалности, интегритета и спортског понашања, у духу фер плеја.  

 Све одлуке у вези са ангажовањем лица за потребе Друштва доноси Директор друштва. 

 Запослени остварују своја права из радног односа у складу са Законом и колективним уговором. 

 

Члан 27. 

Друштво закључује уговор о осигурању својих врхунских спортиста од последица несрећног случаја за време 

обављања спортске активности, а на основу утврђеног рангирања спортиста, у складу са законом. 

 

Члан 28.  

Друштво је дужно да омогући спортисти учешће у националној спортској репрезентацији, када је позван у 

репрезентацију. 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 29. 

 Друштво је организатор, покровитељ или учесник у фудбалским спортским такмичењима у земљи и 

иностранству. 

 Друштво учествује на домаћим и међународним фудбалским такмичењима у складу са Законом о спорту о 

спортским правилима ФИФЕ, УЕФЕ и ФСС.  

 Друштво је у организовању фудбалских утакмица дужно да осигура њихово несметано и безбедно одржавање, 

и при организовању предузме мере прописане законом и правилима Друштва и Фудбалског савеза Србије.  

 За Друштво на такмичењима могу да наступају само лица која испуњавају услове у складу са законом и 

правилима Фудбалског савеза Србије. 

 Директор предузима мере да сви играчи или службена лица Друштва буду исправно регистровани као 

појединци код надлежног територијалног фудбалског савеза, у складу са одговарајућим правилима о регистрацији 

ФСС. 

СТРУЧНИ РАД У ДРУШТВУ 

 

Члан 30. 
 Друштво ствара основе за унапређење стручног рада у Друштву и врши надзор над стручним радом у Друштву. 

 Стручни рад у Друштву могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са 

Законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и дозволу за рад издату од стране Фудбалског савеза Србије, ако 

законом није другачије одређено. 

 Спортски стручњаци из става 1. овог члана обаезни су да се стручно усавршавају у складу са законом, 

спортским правилима ФСС и општим актима Друштва.  

 Клуб успоставља правне односе са спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и спортским 

правилима Фудбалског савеза Србије.  

 О спровођењу стручног рада у Клубу старају Директор и тренер првог тима. 

 Тренер првог тима руководи стручним радом са првим тимом, предлаже планове и програме стручног рада, и 

извештава Скупштину и Директора о резултатима првог тима и непосредно одговара за њих.   
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 Радом омладинских селекција руководи Руководилац омладинског погона који организује и координира 

стручни рад у свим селекцијама, предлаже планове и програме стручног рада, оцењује резултате рада спортских 

стручњака ангажованих у омладинској селекцији, извештава Шефа стручног штаба, Скупштину и Директора о 

резултатима омладинских селекција и непосредно, уз тренере појединих селекција, одговара за њих.  

 

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 

 

Члан 31. 
 Друштво обезбеђује одговарајући простор односно спортске објекте и одговарајућу спортску опрему за 

обављање спортских активности и делатности. 

 Друштво управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење, у складу са 

прописима и њиховом наменом.  

 Друштво може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима 

утврђеним Законом о спорту. 

 

ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

Члан 32.   
 Директор, други заступници и чланови органа Друштва дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно 

према Друштву, у складу са законом и општим актима Друштва.  

 Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Друштво за лично богаћење, односно 

личне потребе.  

 Чланови органа Клуба, заступници и запослени не могу директно или индиректно бити ангажовани у 

конкурентској организацији у фудбалу.  

ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА 

 

Члан 33. 

 Јавност рада Друштва обезбеђује се издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима 

информисања. 

 Друштво има Интернет сајт (страницу). 

 Обавештавање јавности о раду Друштва врши се преко званичног web site-а Друштва о чијем уређивању се 

стара Директор, конференција за медије и званичних саопштења. 

 За обавештавање јавности о раду Клуба овлашћени су и задужени: Шеф стручног штаба и Директор.  

 Ставове Друштва, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само овлашћени функционери 

Друштва.  

 Дужност свих лица ангажованих у Друштву је да чувају пословну тајну Друштва, у складу са општим актима 

Друштва, чак и по престанку радног односа или ангажовања у Друштву. 

 Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који 

има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би 

његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен 

оговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности. 

 Пословна тајна је податак који је законом, другим прописом или одлуком Директора Друштва, одређен као 

пословна тајна.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 
 Сви спорови између Друшва и лица ангажованих у Друштву решавају се мирним путем, у складу са законом. 

 Решавање спорова из става 1. овог члана може бити поверено ad hoc арбитражи или сталном спортском 

арбитражном суду или сталном спортском арбитражном суду при Фудбалском савезу Србије, у складу са законом и 

општим актима Фудбалског савеза Србије.  

 Друштво признаје надлежност независног и самосталног Арбитражног суда ФСС, уз изузеће сваког редовног 

суда уколико то није изричито забрањено важећим законодавством Србије, за решавање свих спорова на националном 

нивоу који произилазе или се односе на примену Статута ФСС или Правилника ФСС.  

 Друштво признаје надлежност Спортског арбитражног суда у Лозани (САS) и поштује његове одлуке за сваки 

међународни спор, како је одређено статутима ФИФА и УЕФА.  

 Друштво и сви чланови Друштва обавезни су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима 

која су у надлежности арбитраже из става 2. -  4. овог члана.  

 Неизвршавање одлука арбитраже из ст. 2.-4. овог члана представља тежи дисциплински прекршај.  

 

Члан 35. 

 На сва питања која нису регулисана овим Актом, примењиваће се Закон о привредним друштвима и Закон о 

спорту. 
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Члан 36. 

 Измене овог Акта врше се у писаној форми. 

 Измене и допуне оснивачког акта се не оверавају. 

 Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише 

пречишћени текст докумената. 

 Измене осивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.  

 

Члан 37. 

 Овај Акт састављен је у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, два за члана Друштва, 

један за суд овере.  

Члан 38. 
 Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-307/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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  На основу чланa 16. став 2. члана 17. став 3. члана18. и 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/2016), члана 98. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016) и члана 35, 36. 

и 37. Одлуке о измени и допуни Одлуке о организовању Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 6/2013, 15/2013 и 1/2015), 

Скупштина Oпштине Топола на седници одржаној данa 29.09.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању члана Надзорног одбора  

Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола 
 

       I     Разрешава се члан Надзорног одбора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола.  

 

ИСПРЕД ОСНИВАЧА  

 Горан Јовановић, мастер менаџер за менаџмент и предузентиштво из Павловца. 

 

      II     За члана Надзорног одбора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола. 

 

ИСПРЕД ОСНИВАЧА именује се:  

Драгана Радивојевић,  дипл. ецц из Тополе. 

 

      III    Мандат именованог из тачке II овог Решења траје до истека мандата председнику и члановима Надзорног 

одбора именованих решењем Скупштине општине бр. 020-176/2013-05-I  од 31.05.2013. године. 

    

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-309/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 54. став 2. и 3. члана 55. став 3. тачка 4. и става 4. Закона о основама система образовања 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 29.09.2016.  године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора ОШ ,,Карађорђе“ Топола 
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I 

Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ,,Карађорђе“ Топола испред запослених Ивица 

Миливојевић, наставник разредне наставе из Винче.   

  

II 

У Школски одбор  ОШ ,,Карађорђе“ Топола  испред запослених  именује се Марија Стоилов мастер учитељ из 

Тополе, наставник разредне наставе у ОШ ,,Карађорђе“ Топола. 

   

III 

Мандат именоване из тачке II овог Решења траје до истека мандата члановима Школског одбора ОШ 

,,Карађорђе“ Топола, именованим решењем Скупштине општине Топола, број 020-210/2014-05-I од 12.06.2014. године 

(„Службени гласник СО Топола“, број 13/2014). 

IV 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-281/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На 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 29.09.2016.  године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора ОШ ,,Живко Томић“ Доња Шаторња 
 

I 
Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ,,Живко Томић“ Доња Шаторња испред Општине Топола 

Мирослав Танасијевић из Пласковца.  

 

II 

У Школски одбор  ОШ ,,Живко Томић“ Доња Шаторња  испред Општине Топола  именује се Дејан Станковић 

из Винче. 

III 

Мандат именованог  из тачке II овог Решења траје до истека мандата чланова  Школског одбора  ОШ ,,Живко 

Томић“ Доња Шаторња, именованих решењем Скупштине општине Топола, број 020-166/2016-05-I од 23.8.2016. године 

(„Службени гласник СО Топола“, број  16/2016). 

 

IV 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

V 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-282/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 15.Одлуке о оснивању Установе културе - Културни центар Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, бр. 14/2008), члана 29. став 1. тачка 9. и 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, 

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

и 16/2016), 

 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.09. 2016. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  

Надзорног одбора Установе културе - Културни центар Топола 
 

 

 I     Разрешава се Сања Јевтић, дипл. правник испред Скупштине општине Топола дужности члана Надзорног 

одбора Установе културе - Културни центар Топола (у даљем тексту: Центар). 

 

II     У Надзорни одбор из тачке I овог решења именује се Дејан Дуњић, дипл. правник из Тополе. 

  

III    Мандат именованог из тачке II овог решења траје до истека мандата члановима Надзорног одбора  

Установе културе – Културни центар Топола именованих решењем Скупштине општине Топола број 020-178/2013-05-I 

од 31.05.2013. године. 

 

IV    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

V     Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-305/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 56. Закона о  локалним изборима (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона 

о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 25. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник 

СО Топола“, бр. 11/2008  и 6/2013) и члана 5. и  98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“ 

број 12/2008 и 16/2016), 

 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.09.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 

Потврђује се мандат одборнику Скупштине Оштине Топола изабраном на изборима одржаним 24. априла  

2016. године Снежани Благојевић  са изборне листе  Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) Драган Марковић - Палма, Српска народна партија (СНП). 

Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о потврђивању 

мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-111 /2016-05-I од 10.05.2016. године. 

Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 29.09.2016. године. 

 

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

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020- 303/2016-05-I 

Дана: 29.09.2016. године                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

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

   

1. ОДЛУКА о допуни Одлуке о Општинској управи  Страна 1. 

  
 

2. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у  

Општинској управи општине Топола Страна 1. 

  
 

3. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавно комунално стамбеног  

предузећа ,,Топола“ Страна 2. 

   

4. ОДЛУКА о поверавању делатности Јавном комунално стамбеном предузећу,,Топола“  Страна 3. 

 
 

 

5. ОДЛУКА о решавању имовинско-правних односа у вези са ургентним одржавањем и 

отклањањем недостатака на државном путу II А реда 152, Топола-Бућин гроб Страна 4. 

 
 

 

6. ОДЛУКА о давању сагласности на Предлог Уговора о решавању имовинско-правних односа 

у вези са ургентним одржавањем и отклањањем недостатака на државном путу II А реда 152, 

Топола-Бућин гроб Страна 4. 

 
 

 

7. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за здравље Страна 5. 

 
 

 

8. ОДЛУКА о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања 

комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији  

општине Топола Страна 5. 

   

9. ПРОГРАМ Фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола за 2016. годину Страна 6. 

   

10. РЕШЕЊЕ о усвајању  Програма Фонда за подстицај развоја пословног сектора општине 

Топола за 2016. годину Страна 7. 

 
 

 

11. ОДЛУКА о оснивању Спортског привредног  друштва „СОФК Карађорђе“ д.о.о Топола Страна 7. 

 
 

 

12. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКСП ,,Топола“ Топола Страна 14. 

 
 

 

13. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ ,,Карађорђе“ Топола Страна 14. 

   

14. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ ,,Живко Томић“   

Доња Шаторња Страна 15. 

   

15. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Установе културе  - Културни 

центар Топола Страна 16. 

   

16. ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику Скупштине Општине Топола  

Снежани Благојевић   Страна 16. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XX      Број 19      29. септембар 2016.      страна  18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


