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На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, број 10/2005), 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), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.08.2015. године донела је  

 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ  

 ,,РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ” 

 

Члан 1. 

Додељује се за изузетне резултате и допринос развоју општине Топола награда ,,Рођење Пресвете Богородице”: 

 

1. Предузећу ,,Морсад“ д.о.о. Топола, 

2. Средњој школи ,,Краљ Петар I“ Топола, 

3. Васиљевић Тањи, ђаку генерације Средњe школe ,,Краљ Петар I“ Топола. 

 

Члан 2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-221/2015-05-I 

Дана: 28.08.2015. године                                                                                        

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                             Живота  Јовановић, с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, број 10/2005), 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), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.08.2015 . године донела је  

 

О Д Л У К У 

О 

ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА 

 

Члан 1. 

 Додељују се за помоћ у развоју општине Топола ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 

1. Библиотеци „Радоје Домановић“ Топола, 

2. Раденку Ђурђевић из Тополе, раднику ,,Јавног предузећа - Дирекција за изградњу општине Топола“   

ЈП Топола, 

3. Ђорђевић Игору, члану Народног позоришта, 

4. Живановић Сузани из Доње Шаторње студенту Медицинског факултета у Крагујевцу, 

5. Дарку Рељић из C. Тополе,  председнику Спортског савеза општине Топола, 

6. Месној заједница Доња Шаторња.  
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Члан 2. 

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

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-222/2015-05-I 

Дана: 28.08.2015. године                                                                                                      

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Живота  Јовановић, с.р. 

 

-3- 

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

98. Пословника о раду Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008) и иницијативе 

“Јавног предузећа – Дирекције за изградњу општине Топола” ЈП Топола број: 1709 од 21.08.2015. године,   

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  28.08.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању радова на путној инфраструктури 
 

Члан 1. 

    Овом одлуком уређује се начин суфинансирања радова на путној инфраструктури на територији општине 

Топола. 

     Радови из става 1. овог члана, представаљају реконструкцију, редовно и периодично одржавање путева на 

територији општине Топола, којима управља “Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП Топола (у 

даљем тексту одлуке: управљач путева). 

       Пут у смислу става 2. овог члана јесте изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину 

могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима. 

 

Члан 2. 

      Суфинансирање радова на путној инфраструктури у смислу ове одлуке представља финансијско учешће 

заинтересованих лица у суфинансирању радова из члана 1. став 2. ове одлуке, у износу од 50% укупне вредности радова 

на одређеном путу. Наведена средства се уплаћују на рачун буџета општине Топола у складу са овом одлуком, а преко 

уплатног рачуна јавних прихода. 

    Остатак финансијских средстава у износу од 50% укупне вредности радова на одређеном путу, финансираће се 

из средстава буџета општине Топола, преко управљача путева који је  инвеститор радова. 

       Заинтересована лица у смислу става 1. овог члана могу бити физичко или правно лице, група грађана, Месна 

заједница. 

Члан 3. 

   За суфинансирање радова из члана 1. став 2. ове одлуке, на начин предвиђен овом одлуком, заинтересована 

лица подносе захтев управљачу путева, који разматра и одлучује о захтеву и о томе писмено обавештава 

заинтересовано лице - подносиоца захтева. 

    Уколико управљач путева одобри захтев из става 1. овог члана, управљач путева је дужан да заинтересованом 

лицу истовремено са писменим обавештењем из става 1. овог члана, достави спецификацију радова са оквирном 

процењеном вредношћу радова. Стварна вредност радова биће позната након спровођења поступка набавке предметних 

радова у складу са Законом о јавним набавкама и осталим прописима којима се уређује област јавних набавки. 

 

Члан 4. 

   На основу ове одлуке са сваким од заинтересованих лица, односно овлашћеним представницима 

заинтересованих лица, који ће суфинансирати радове из члана 1. став 2. ове одлуке, на начин одређен овом одлуком, 

биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања. 

       Уговор из става 1. овог члана са заинтересованим лицем закључује управљач путева. У уговору се обавезно 

наводи рачун буџета општине Топола на који заинтересовано лице врши уплату наменских средстава из члана 2. став 1. 

ове одлуке, на начин одређен Уговором. Уговор и сва документација која прати Уговор се достављају Одељењу за 

привреду, буџет, трезор и друштвене делатности општинске управе општине Топола, ради спровођења активности 

уређене буџетским прописима, а везане за реализацију Уговора. 

       

Члан 5. 

   О извршењу ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске 

управе општине Топола и „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП Топола. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО 

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

Топола“, бр. 12/2008) којима је предвиђено да Скупштина општине може да доноси између осталог и одлуке. 

Како постоји велика заинтересованост физичких и правних лица, групе грађана и месних заједница да учествују у 

суфинансирању радова на путној инфраструктури на територији општине Топола, предлаже се Скупштини општине да 

донесе Одлуку као у предлогу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                      

Број: 020-223/2015-05-I            

Датум: 28.08.2015. године                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота  Јовановић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007), 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), а у вези члана 6. Закона о коришћењу средстава за санацију и 

заштиту од елементарних непогода  (,,Службени гласник РС”, бр. 50/92), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.08.2015. године, донела је                                                                                                        

 

П Р О Г Р А М  

ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

  

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере 
 Програм се односи на обнову објеката јавне намене у областима: водоводна и канализациона инфраструктура; 

путна инфраструктура; водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава на водама 2. реда и објекти за заштиту 

од ерозија и бујица; образовање и здравство. Реч је о објектима који су уништени или оштећени услед дејства поплаве 

или активирањем клизишта у току маја 2014. године, а у складу са одредбама Закона о отклањању последица поплава у 

Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14 – у даљем тексту: Закон). 

 Програм обухвата обнову објеката јавне намене који су у надлежности општине Топола и за чију обнову нису 

до сада обезбеђена средства из других извора финансирања.  

 

2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава, односно дејства 

клизишта 
 Након поплава из маја месеца 2014. године на територији општине Топола уништен је или оштећен један број 

објеката јавне намене, услед чега је отежано обављање појединих јавних делатности и пружање јавних услуга.  

 Ради детаљнијег сагледавања штете на објектима јавне намене у надлежности општине Топола, која је настала 

као последица ванредних догађаја из маја 2014. године изазваних поплавом и активирањем клизишта, општине Топола 

доставиће Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија) списак објеката, које је 

потребно изградити односно реконструисати, а у складу са критеријумима утврђеним овим програмом. 

 

3. Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава, односно дејства клизишта 

и рокови за спровођење мера 
 Ради обнове објеката јавне намене, потребно је извести радове на реконструкцији објеката, као и на изградњи 

нових. 

 Списак објеката које је потребно реконструисати, односно изградити, утврђује Председник општине Топола, на 

основу података добијених од стручних служби ,,Јавног предузећа - Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП 

Топола и пројектне документације за сваки објекат. Списак објеката дат је у Прилогу 1, и чини саставни део овог 

програма. Редни број у списку односи се на приоритет за изградњу односно реконструкцију.  

 Програм обнове објеката јавне намене у надлежности јединице локалне самоуправе, општина Топола доставиће 

Канцеларији до 31. августа 2015. године. Реконструкција оштећених и изградња нових објеката на територији општине 

Топола зависиће од висине финансијских средстава обезбеђених преко Канцеларије из Фонда солидарности Европске 

уније. 

 

4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера 
 Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи објеката јавне намене, вршиће се у складу са Законом о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Поступак јавне набавке радова спроводи 

општина Топола. 

 Предмет реконструкције односно изградње могу бити они објекти јавне намене који испуњавају следеће 

основне критеријуме:  

• да је објекат у надлежности јединице локалне самоуправе; 
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• да су оштећења настала услед дејства поплаве или активирањем клизишта која су се десила у мају 2014. године 

и да су оштећена утврђена одговарајућим записником надлежног органа о пријави односно процени штете; 

• да за реконструкцију или изградњу нису обезбеђена средства из буџета локалне самоуправе, донација или 

других извора финансирања. 

 

5. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења појединих мера из овог 

програма 
 Носилац спровођења мера из овог програма је општина Топола, у складу са чланом 1. закона, а Канцеларија 

врши координацију мера из овог програма. 

 

6. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања 

 Потребна финансијска средства за спровођење овог програма износе 3.780.000,00 динара. Канцеларија за помоћ 

и обнову поплављених подручја ће определити средства из Фонда солидарности Европске уније за оне објекте који су 

приоритетни према обиму оштећења и значају за грађане на територији јединице локалне самоуправе, а у складу са 

висином укупно обезбеђених средстава. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА            

Број: 020-224/2015-05-I     

Дана: 28.08.2015. године                                                                                                      

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота  Јовановић, с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 8. 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 

12/08), у склопу разматрања друге изменеи допуне Финансијског плана Културног центра Топола за 2015. годину, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.08.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Усваја  се друга измена и допуна Финансијског плана Културног центра Топола за 2015. годину, коју је 

донео Управни одбор на седници одржаној дана 27.07.2015. године под бројем 289. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 400-69/2015-05-I 

Дана: 28.08.2015. године                                                                                                                   

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота  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), у склопу разматрања 

захтева одабраног превозника „Интер Турс Плус“ д.о.о Аранђеловац за повећање цена услуге линијског превоза 

путника на територији општине Топола, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.08.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I      Даје се сагласност одабраном превознику „Интер Турс Плус“ д.о.о Аранђеловац на повећање цене услуга    

линијског превоза путника на територији општине Топола у износу од 10 %. 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број:  344-77/2015-05-I 

Дана:  28.08.2015. године 

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота  Јовановић, с.р. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XIX      Број 14      28. август 2015.     страна  5 

 
-7- 

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), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.08.2015. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I      Усваја се Извештај о раду Савета за здравље општине Топола за 2014. годину, број 50-3/2015-05 од  

       07.08.2015. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 50-4/2015-05-I 

Дана: 28.08.2015. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота  Јовановић, с.р. 
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На основу 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”, бр. 12/2008), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 28.08.2015. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Констатује се да је дана 31.07.2015. године др. Валентини Пајић из Тополе престала дужност члана 

Управног одбора Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола испред општине Топола, на лични 

захтев. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-208/2015-05-I 

Дана: 28.08.2015. годин                                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 
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6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности одабраном  превознику „Интер Турс Плус“ д.о.о. 

Аранђеловац за повећање цена услуге линијског превоза путника на територији 

општине Топола        Страна 4. 

  

7. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље општине Топола 

 за 2014. годину        Страна 5. 

  

8. РЕШЕЊЕ којим се констатује престанак дужности члана Управног одбора 

Предшколске установе „Софија Ристић“ др Валентини Пајић  Страна 5. 
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