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Година XIX

Број 7

Топола

29. мај 2015. године

-1На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007),
члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 11, 13. и 47. Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011), 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 29.05.2015. године донела је
ОДЛУКУ

о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне
делатности приградског превоза путника на територији општине Топола
Члан 1.
Даје се сагласност на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности
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: 020-155/2015-05-I
Дана: 29.05.2015. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живота Јовановић, с.р.

ЈАВНИ УГОВОР
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Закључен у Тополи, дана 29.05.2015. између:
1. ОПШТИНА ТОПОЛА, ул. Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола, кога заступа Председник Општине
Топола Драган Живановић, (у даљем тексту Општина) и
2. „Интер Турс Плус“ Д.О.О. , Аранђеловац, Вожда Карађорђа бр. 169, 34300 Аранђеловац, ПИБ 107410671, матични
број 20797142, текући рачун: 155-28629-65 (Чачанска банка) кога заступа законски заступник Љиљана Грујић (у даљем
тексу Превозник)
Члан 1.
На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гл. Републике Србије“, број 88/11), члана 11.
тачка 6. Закона о јавном приватном партнерству и концесијама („Сл. гл. Републике Србије“, број 88/11) и Одлуке о
избору и поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола, по
Јавном позиву објављеном у Службеном гласнику РС број 17, дана 10.02.2015. године и Понуди бр.14/2015 од
09.04.2015.године, Општина Топола и Превозник „Интер Турс Плус“ Д.О.О. из Аранђеловца овим уговором утврђују
међусобна права и обавезе на реализацији комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине
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Топола.
Оквирни карактер и обим услуга линијског приградског превоза путника на релацијама и према времену одласка и
повратка које треба да обезбеди Превозник састоји се у следећем:
Радничке линије:
1. Топола – Наталинци - Клока
време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h
време у повратку из Тополе: 15.15h
Поласци се одржавају радним данима
2. Топола - Јеленац - Рајковац
време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h
време у повратку из Тополе: 15.15h
Поласци се одржавају радним данима
3. Топола - Доња Шаторња – Блазнава- Јарменовци II
време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h
време у повратку из Тополе: 15.15h
Поласци се одржавају радним данима
Ђачке линије:
1. Топола - Горович - Наталинци - Шуме
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
2. Топола – Наталинци -Клока
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
4. Топола - Загорица - Белосавци – Крћевац (Рупник)
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
5. Топола - Јеленац - Рајковац
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
6. Топола - Доња Шаторња-Блазнава–Д.Трешњевица - Јарменовци II
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
7.Топола – Овсиште
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
8.Топола-Метеризе -Винча (школа) - Пласковац (школа)-Топола
време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h
време у повратку из Тополе: 13.40h
Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе
Превозник се обавезује да региструје редове вожње за наведене линије у обиму услуга из става 2. овог члана.
Члан 2.
Превозник преузима одговорност за све трошкове пословања. Средства за обављање комуналне делатности
приградског превоза путника на територији општине Топола обезбеђују се из цене услуге.
Надлежни орган Општине ће за сваку годину утвдити категорије лица које ће остварити право на повлашћену
цену превоза у приградском саобраћају, као и висину субвенције у складу са Буџетом Општине Топола и важећим
законским прописима.
Превозник се обавезује да обезбеди комерцијалне попусте за повлашћене категорије путника наведене у
Конкурсној документацији у проценту наведеном у понуди број 14/2015 од 09.04.2015.године.
Члан 3.
Минимални захтевани квалитет и стандард услуга при обављању комуналне делатности приградског превоза
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путника на територији општине Топола које Превозник мора да испуњава (капацитет возног парка- број аутобуса и сл.)
утврђени су у оквиру Јавног позива и Конкурсне документације.
Члан 4.
Превозник се обавезује да самостално обезбеди обављање комуналне делатности приградског превоза путника
на територији општине Топола на линијама из члана 1. овог Уговора.
Члан 5.
Контролу обављања приградског превоза путника на територији општине Топола вршиће надлежни орган
Општине Топола-Одељење за инспекцијске послове.
Члан 6.
У погледу обавезе Превозника према Општини, у смислу извештавања, тражења сагласности и др, Превозник
је дужан да се придржава одредби закона којим се регулише обављање делатности од општег интереса.
Члан 7.
Цене превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Топола биће одређене понудом
понуђача а образују се на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом
и мењају се у складу са тим законом, уз сагласност Скупштине Општине Топола.
Превозник може тражити сагласност за повећање цена превоза у случају повећања цене горива више од 5% , у
проценту повећања цене горива.
Члан 8.
Општина поверава на временски период од 5 (пет) година, а Превозник прихвата обављање делатности
приградског превоза путника на територији општине Топола.
Члан 9.
Превозник има искључиво право обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији
општине Топола на линијама приградског превоза из члана 1. овог Уговора.
Члан 10.
Превозник се обавезује да линијски превоз путника у приградском саобраћају на територији општине Топола
обавља на повереним сталним и сезонским линијама са регистрованим и овереним редовима вожње у складу са
законским и подзаконским актима.
Члан 11.
Изузетно, Превозник може привремено из оправданих разлога вршити одступања од регистрованих линија, за
које постоје регистровани и оверени редови вожње, у погледу скраћења, продужења и/или измене трасе линија, о чему
мора претходно обавестити Председника Општине Топола као и Одељење за инспекцијске послове. Ово обавештење
мора да садржи разлог и временско трајање одступања од регистрованих линија. По добијању писмене сагласности
Превозник може да информише кориснике услуга о наведеном одступању.
Члан 13.
Превозник је у обавези да Општини Топола - Одељење за инспекцијске послове, након истека претходног
решења достави ново решење надлежног министарства о испуњености услова за обављање линијског превоза путника.
Члан 14.
Уговорна страна може раскинути Уговор под условом да обавести другу уговорну стану, као и кориснике
услуга превоза у приградском превозу путника, најкасније 120 (стодвадесет) дана пре раскида Уговора, односно
престанка обављања делатности.
У случају да Превозник откаже овај уговор дужан је да обавља превоз путника током отказног периода,
односно до избора другог превозника.
У случају да Превозник обустави превоз путника мимо отказног рока, односно рока из става 1. овог члана,
Општина је овлашћена да обезбеди другог превозника а на терет Уговарача.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није предвиђено овим Уговором примењивати одредбе Закона
о облигационим односима и другим важећим прописима који регулишу ову материју.
Члан 16.
У случају евентуалног спора по овом Уговору, уговорне стране ће спорна питања решавати споразумно, а,
уколико то није могуће, спор ће решавати пред Привредним судом у Крагујевцу.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерка од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.
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Сваки уредно потписан примерак овог Уговора има значење оригинала и производи подједнако правно дејство.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 40-117/2015-05
Дана: 29.05.2015. године
ОПШТИНА ТОПОЛА
Председник
Драган Живановић, с.р.

,,Интер Турс Плус“, д.о.о.
Љиљана Грујић, с.р.

-2На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 59. Статута
општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу
општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.05.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1.

Усваја се предлог редова вожње у линијском приградском превозу путника Одељења за инспекцијске
послове Општинске управе општине Топола број 344-48/2015-04 од 20.05.2015. године.

2.

Саставни део овог Решења су редови вожње у линијском приградском превозу путника Одељења за
инспекцијске послове Општинске управе општине Топола број 344-48/2015-04 од 20.05.2015. године.

3.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 344-51/2015-05
Дана: 22.05.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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-3На основу члана 23. став 5. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 17а. Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Топола („Службени
гласник СО Топола“, бр. 3/2009 и 12/2011), 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 29.05.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.

Даје се сагласност на цене услуга превоза у линијском приградском превозу путника изабраног превозника
,,Интер Турс Плус“ д.о.о. Аранђеловац и то:
Тарифни корак (км)
0-4
5-7
8-10
11-15
16-18
19-25
26-30
31-35

2.

Појединачна цена карте (динара)
50,00
70,00
80,00
90,00
100,00
120,00
140,00
150,00

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 344-49/2015-05-I
Дана: 29.05.2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живота Јовановић, с.р.
-4На основу члана 108. Статута општине Топола („Службнеи 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 29.05.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I

Утврђује се престанак дужности председника и чланова Комисије за планове због истека мандата и то:

1. Тањи Цветковић, дипл. инжињеру архитектуре, председнику
2. Мирјани Маринковић - Габарић, дипл. просторном планеру, члану
3. Ивани Блажић Шевић, дипл. инжењеру архитектуре, члану
4. Дејану Младеновићу, геометру из Крагујевца,
5. Мр. Александру Милановић, дипл. инг. архитектуре, члану испред Министарства,
6. Ивану Радуловић, дипл.инж.архитектуре, члану испред Министарства.
II Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-156/2015-05-I
Дана: 29.05.2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живота Јовановић, с.р.
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-5На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), 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 12/08),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.05.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I Именује се Комисија за планове ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских
докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и важећим Законом, као и
давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе и Скупштине општине Топола.
II У Комисију из тачке I овог Решења именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Тања Цветковић, дипл. инжењер архитектуре, из Тополе директор ЈКСП ,,Топола“ Топола,

1.
2.
3.
4.
5.

ЗА ЧЛАНОВЕ
Мирјана Маринковић - Габарић, дипл. просторни планер, из Крагујевца,бр.лиценце 100 0145 10
Ивана Блажић-Шевић, дипл. инжењер архитектуре из Младеновца, бр. лиценце 300 I 191 09
Дејан Младеновић, геометар из Крагујевца, запослен у Служби за катастар непокретности Топола,
Мр Александар Рудник-Милановић, дипл. инж. архитектуре, запослен у ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац,
лиценца ИКС бр. 200 0842 05, испред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Наташа Матовић, дипл. инж. архитектуре, запослена у ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, лиценца ИКС
200 1023 08, испред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

III Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад у износу од 25% просечне нето зараде у
општини Топола, према последњим подацима Републичког завода за статистику и право на покриће путних трошкова
доласка на седницу Комисије.
IV Мандат председника и чланова комисије траје 4 (четири) године.
V Начин рада, обављање стучних послова за потребе Комисије и друга питања од значаја за рад Комисије
регулисаће се Правилником o раду који доноси Комисија за планове општине Топола, а на који сагласност даје
Општинско веће општине Топола.
VI Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-157/2015-05-I
Дана: 29.05.2015. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Живота Јовановић, с.р.

-6По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Програму расподеле и коришћења средстава
за развој пољопривреде (функција 421 Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину), који је објављен у
„Службеном гласнику СО Топола“, бр. 1 од 30.01.2015. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРАВКА

Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде
(функција 421 Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину)
У тачки III Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде функција 421 Одлуке о буџету
општине Топола за 2015. годину) („Службени гласник СО Топола“, број 1/2015) код структуре планираних
расхода уместо „у укупном износу од 7.900.000,00 дин.“ Треба да стоји „у укупном износу од 3.600.000,00 дин.“

Из Службе за скупштинске, заједничке послове и информисање
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САДРЖАЈ
1.

ОДЛУКА о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању
обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији
општине Топола и
ЈАВНИ УГОВОР о поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза
путника на територији општине Топола

Страна 1.

РЕШЕЊЕ о усвајању предлога редова вожње у линијском приградском превозу
путника и ред вожње

Страна 4.

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на цене услуга превоза у линијском приградском
превозу путника

Страна 9.

4.

РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за планове

Страна 9.

5.

РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за планове

Страна 10.

6.

ИСПРАВКА Програма расподеле и коришћења срестава за развој пољопривреде
(функција 421 Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину)

Страна 10.

2.

3.
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар Краља Александра I бр. 9.
Тел: 034/811-017, Факс: 034/811-771
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

