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На основу члана 48. став 1. и 5. и члана 56. Закона о  локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС и 54/2011), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 25., 26. и 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 26.11.2018. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 

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

2016. године, Ненаду Миленић из Доње Трнаве, са изборне листе Александар Вучић – Драган Јовановић 

– Топола побеђује. 

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  26.11.2018. године. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном  гласнику СО Топола“. 

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

Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-373/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11.2018. године                                                                                                      Драган  Јовановић с.р. 
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На основу чланова 11. и 38б. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 

45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др. 

закон), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 – усклађ.дин.изн., 125/14 – усклађ. дин. изн., 

95/15 – усклађ.дин.изн., 91/16 – усклађени дин.изн., 104/16 – усклађени дин.изн. и 96/2017 – усклађени 

дин.изн.), члана 29. став 1. тачка 13. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

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

СО Топола“, бр.12/2008 и 16/2016) и Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 19/2013), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима које се налазе на 

територији општине Топола. 
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Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе: 

1) На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0,40% 

2) На права на земљишту обвезника који не води пословне књиге 0,20% 

3) На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту: 

 

На пореску основицу Плаћа на име пореза 

1) до 10.000.000,00 0,38 % 

2) од 10.000.000,00 до 25.000.000,00 динара Порез из подтачке 1) + 0,57% на износ преко 

10.000.000,00 динара 

3) од 25.000.000,00 до 50.000.000,00 динара Порез из подтачке 2) + 0,95% на износ преко 

25.000.000,00 динара 

4) преко 50.000.000,00 динара Порез из подтачке 3) + 1,90% на износ преко 

50.000.000,00 динара 

 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на 

имовину и подзаконским актима који регулишу ову материју. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стопама пореза на имовину („Службени 

гласник СО Топола“, број 21/2017). 

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Топола и на интернет страни општине 

Топола www.topola.rs. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, 

а примењиваће се од 01.01.2019. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-372/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11.2018. године                                     Драган Јовановић с.р. 
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На основу чланова 6. и 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – 

СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др. закон), 

члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гланик РС“, број 129/07, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 – усклађ. дин. изн., 125/14 – усклађ. дин. изн., 95/15 – усклађ. 

дин. изн., 91/16 – усклађ. дин. изн., 104/16 – усклађ. дин. изн. и 96/2017 – усклађ. дин. изн.), члана 29. став 

1. тачка 13. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 

6/2013), члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 

и 16/2016) и Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 19/2013), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2018.године, донела је 

 

О Д Л У К У  

 О  УТВРЂИВАЊУ  ПРОСЕЧНИХ  ЦЕНА  КВАДРАТНОГ  МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ   

ЗА  УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА  НА  ИМОВИНУ  ЗА  2019. ГОДИНУ  

НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2019. годину на територији општине Топола за пореске обвезнике који не воде пословне књиге 

у складу са Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола. 
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                                                                         Члан 2. 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину, сходно Одлуци о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола, за 2019. годину износе: 

 

Групе непокретности Прва зона Друга зона Трећа зона 
Четврта 

зона 

 

Пета зона 

 

 

Шеста 

зона 

 

Грађевинско 

земљиште 

903,33 903,33 555,50 207,67 125,00 125,00 

 

Пољопривредно 

Земљиште 

65,00 65,00 65,00 65,00 60,00 35,00 

 

Шумско земљиште 65,00 65,00 65,00 65,00 60,00 35,00 

 

Станови 60.000,00 60.000,00 39.654,50 19.309,00 19.309,00 19.309,00 

 

Куће за становање 59.300,00 48.273,00 32.019,84 15.766,67 8.667,00 8.667,00 

 

Пословне зграде и 

други (надземни и 

подземни) 

грађевински објекти 

који служе за 

обављање делатности 

83.461,00 59.615,00 47.692,00 23.846,00 23.846,00 23.846,00 

 

Гараже и гаражна 

места 

33.788,00 24.134,00 19.307,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00 

 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на 

имовину и подзаконским актима који регулишу ову материју. 

 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику СО Тополa“ и на интернет страни општине Топола 

www.topola.rs. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, 

а примењиваће се од 01.01.2019. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                        ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-367/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                         

Дана: 26.11.2018. године                                                                                              Драган  Јовановић с.р.                                           
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На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 

80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др. Закон), члана 32. 

став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

РС”, број 62/06, 47/11, 93/12,  99/13 – усклађ. дин. изн., 125/14 – усклађ. дин. изн., 95/15 – усклађ. дин. 

изн., 91/16 – усклађ. дин. изн., 104/16 – усклађ. дин. изн. и 96/2017 – усклађ. дин. изн.), члана 29. став 1. 

тачка 13. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) 

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 

16/2016) и Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 19/2013),  
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Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У   

О  ВИСИНИ  СТОПЕ  АМОРТИЗАЦИЈЕ   

ЗА  УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА  НА  ИМОВИНУ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности на 

територији општине Топола, осим земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на имовину 

обвезника који не води пословне књиге. 

 

Члан 2. 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 0,5% годишње, применом пропорционалне 

методе, а највише 40,00% почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је 

извршена изградња, односно последња реконструкција објекта. 

 

Члан 3. 

За све што није наведено овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о порезима на имовину и 

подзаконским актима који регулишу ову материју. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање 

пореза на имовину (,,Службени гласник СО Топола“, број 21/2017). 

Ову Одлуку објавити у «Службеном гласнику СО Топола» и на интернет страни општине Топола 

www.topola.rs. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, 

а примењиваће се од 01.01.2019. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕСЕДНИК 

Број: 020-368/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  26.11.2018  године                                                                                                      Драган Јовановић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 

- одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14, 

145/14 и 83/18) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

бр.12/2008),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се другој измени и допуни плана генералне регулације насеља Топола, у 

даљем тексту План генералне регулације („Сл. gласник СО Топола“ бр. 25/2014). 

 

 

Члан 2. 

Циљеви измене Плана генералне регулације су: 

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене  

- развој саобраћајне инфраструктуре; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације; 
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Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора, 

- заштита јавног интереса, 

- развој привреде. 

                                                                     

                                                                           Члан 3. 
Планско подручје измене плана, обухвата површину од око 16.85.00 ha планираног објекта 

саобраћајне инфраструктуре - обилазнице.   

Обилазницa која спаја државне путеве Iб реда бр.25 (Младеновац – Топола - Крагујевац) и IIа реда 

бр. 152 (Топола – Доња Шаторња – Рудник), простире се у југоисточном делу насеља Топола у дужини од 

око 2800м. Траса обилазнице је дефинисана Планом Генералне регулације, графичким прилозима бр. 4.1, 

4.2, и 4.3 Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењима, а од стационаже 

3+997 државног пута IIа реда бр. 152 до стационаже 40+499 државног пута Iб реда бр.25.  

 

Члан 4. 

Измена и допуна плана генералне регулације насеља Топола садржи текстуални и графички део. 

Текстуални део садржи Правила уређења и Правила грађења. Графички део Плана детаљне регулације 

израђује се на овереном катастарско топографском плану. Све остало везано за садржину и израду Измене 

и допуне плана генералне регулације насеља Топола мора бити у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- дефинисање и очување коридора укупне ширине 40,0 м (по 20,0 м обострано у односу на осу 

обилазнице)  

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене  

- регулација површина и објеката јавне намене; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења; 

- развој саобраћајне инфраструктуре; 

Основни принципи просторног развоја су: 

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора 

- заштита јавног интереса, 

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа; 

- унапређење животне средине 

 

Члан 5. 

Рок за израду Измене и допуне плана генералне регулације насеља Топола је годину дана од дана 

доношења ове одлуке, под условом да су Обрађивачу достављени Законом прописани услови и 

сагласности надлежних институција 

 

Члан 6. 

Средства за израду Измене и допуне плана генералне регулације насеља Топола обезбедиће се из 

буџета општине Топола. 

 

 

Члан 7. 

Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Одељења за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске 

управе општине Топола, Булевар краља Александра I број 9. Подаци о начину излагања Нацрта плана на 

јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у средствима  локалног информисања. 

 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-369/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                        

Дана: 26.11.2018. године                                                                                                       Драган Јовановић с.р. 
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-6- 
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 

бр. 135/2004 и 88/2010), члана 29. и 104. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 4/2002, 

6/2003, 12/2004 и 15/2004) и члана 64. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 13/2004) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЗА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

За другу измену и допуну Плана генералне регулације насеља Топола није потребна израда 

Стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 2. 

Циљ измене Плана је измена планиране трасе обилазнице, дефинисање и очување коридора укупне 

ширине 40,0 м (по 20,0 м обострано у односу на осу обилазнице). 

 

Члан 3. 

Ова одлука је дата у складу са датим мишљењем о неприступању изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја бр. 501-30/2018-02 у складу са Законом 

 

Члан 4. 

Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за 

другу измену и допуну Плана генералне регулације насеља Топола саставни је део одлуке за измену 

Плана генералне регулације насеља Топола у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 

50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику СО-е Топола. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-370/2018-05-I                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11.2018. године                                             Драган  Јовановић с.р. 

 

-7- 
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  („Сл. гласник РС“, 

бр. 135/2004 и 88/2010), члана 29. и 104. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 4/2002, 

6/2003, 12/2004 и 15/2004) и члана 64. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 13/2004) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2018. године, донела је 

  

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

УРБАНИСТИЧКИХ ПОДЦЕЛИНА „К1“ И „К2“ У ТОПОЛИ 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину (у даљем тексту: 

стратешка процена) за План детаљне регулације Урбанистичких подцелина „К1“ и „К2“ у Тополи. 

 

Члан 2. 

Стратешка процена ће се извршити у складу са критеријумима утврђеним Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ( у даљем тексту: Закон). 
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Члан 3. 

Израда стратешке процене мора бити обављена по фазама у складу са Законом. 

 

Члан 4. 

Стратешка процена мора бити усаглашена са принципима заштите животне средине. 

 

Члан 5. 

Посебном одлуком биће одређен носилац израде извештаја о стратешкој процени у складу са 

Законом. 

 

Члан 6. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-371/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11.2018. године                                 Драган  Јовановић с.р. 

 

-8- 

На основу члана 44. и члана 120. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

РС“, број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 22. 

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 26.11.2018. године донела је  

 
 О Д Л У К У 

о другој измени и допуни Одлуке о правима на материјалну подршку 

и услуге социјалне заштите у Општини Топола 

 

Члан 1. 

У Одлуци о правима на материјалну подршку и услуге социјалне заштите у Општини Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 2/2012 и 12/2016), врше се следеће измене: 

 

Члан 18. Одлуке мења се и гласи:  

Услуга социјалне заштите „Помоћ кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама 

обезбеђује се деци са сметњама у развоју која живе у природним, хранитељским или старатељским 

породицама на територији Општине Топола и њиховим породицама. 

Услуга из става 1. овог члана се обезбеђује се у току дана ангажовањем неговатељица које услугу 

пружају у кући корисника као и стручних лица за координацију услуге. 

Право на услугу из става 1. овог члана утврђује се Правилником о начину и условима пружања 

услуге а на основу упута Центра за социјални рад. 

Правилник из става 3. овог члана предлаже пружалац услуге а усваја Општинско веће Општине 

Топола. 

Пружалац ове услуге мора имати лиценцу за пружање услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“.  

 

Члан 19. Одлуке мења се и гласи:  

Услугa сoциjaлнe зaштитe Пoмoћ у кући старим, социјално-материјално угроженим и инвалидним 

лицима oбeзбeђуje сe oдрaслим лицимa сa инвaлидитeтoм и стaриjим, изнeмoглим, хрoничнo oбoлeлим 

лицимa, сa смaњeним функциoнaлним спoсoбнoстимa, кoja нису у стaњу дa сe сaма o сeби стaрajу a живe 

сaмa или сa лицeм кoje ниje у стaњу дa сe o њимa стaрa и бeз прoдичнe пoдршкe. 

Услуга из става 1. овог члана oбeзбeђуje сe у тoку дaнa ради зaдoвoљaвaња живoтних пoтрeбa 

корисника у стaну/кући у кojoj живe у пoглeду: oдржaвaњa личнe хигиjeнe и хигиjeнe прoстoрa у кojeм 

корисници живе, нaбaвкe живoтних нaмирницa, и припрeмaња лаких oбрoкa, пoмoћи у oствaривaњу 

здрaвствeних потреба (oдвoђeњe нa лeкaрскe прeглeдe, нaбaвкa лeкoвa и мeдицинских пoмaгaлa, мерења 
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висине крвног притиска и глукозе у крви, контроле узимања терапије и др.), пружања физичке помоћи при 

плaћaњу рачуна, припрeмaња oгрeвa, помоћи у oргaнизoвaњу слoбoднoг врeмeнa, ради пружања 

психoсoциjaлнe пoдршкe, сaвeтoдaвних услугa и пoмoћи у oствaривaњу прaвa из области социјалне и 

здравствене заштите и др. 

Oдрaслo лицe сa инвaлидитeтoм, у смислу ове Одлуке, je лицe кoje je нaвршилo 26 гoдинa живoтa a 

нeмa нaвршeних 60 гoдинa живoтa (жeнa) oднoснo 65 гoдинa живoтa (мушкaрaц) и кoje je oдлукoм 

нaдлeжнe лeкaрскe кoмисиje oглaшeнo нeспoсoбним зa рaд пo прoписимa o пeнзиjскoм и инвaлидскoм 

oсигурaњу. 

Стaриje лицe, у смислу ове Одлуке, je мушкaрaц кojи je нaвршиo 65 гoдинa живoтa oднoснo жeнa 

кoja je нaвршилa 60 гoдинa живoтa.  

 

Члан 20. Одлуке мења се и гласи:  

Услугa из члана 19. ове Одлуке обезбеђује се у току дана, aнгaжoвaњeм гeрoнтoдoмaћицa и стручног 

особља са лиценцом за обављање стручних послова из области социјалне и здравствене заштите. 

Припрeма и oдaбир лицa зa ангажовање на услузи Помоћ у кући врши се у сарадњи са Цeнтром зa 

сoциjaлни рaд. 

Право на услугу из члана 19. ове Одлуке остварује се у складу са Правилником о начину и условима 

пружања услуге који на предлог пружаоца услуге доноси Општинско веће Општине Топола. а по упуту 

Центра за социјални рад. Центар за социјални рад по захтеву корисника или по службеној дужности, 

доноси решење којим се утврђује право на услугу и обим услуге и доставља га кориснику и пружаоцу 

услуге. 

Пружалац ове услуге мора имати лиценцу за пружање услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“.  

Пружалац услуге са корисником услуге закључује уговор о пружању услуге на основу решења 

Центра за социјални рад. Уговором се дефинишу међусобна права и обавезе у складу са Законом. 

Кoрисник je дужaн дa учeствуje у плaћaњу трoшкoвa пружeнe услугe из свojих прихoдa пo 

критeриjумимa кoje oдрeђуje Oпштинскo вeћe Општинe Toпoлa. 

У истој Одлуци после члана 20. додаје се нов члан 20 А. који глааси: 

У циљу стварања услова за континуирано пружање услуга социјалне заштите из члана 18. и 19. ове 

Одлуке а у циљу примене начела најбољег интереса корисника услуга, Општина Топола са  лиценцираним 

пружаоцем услуга ПОМОЋ У КУЋИ који је изабран у поступку јавне набавке у складу са Законом,   

формира / образује Социјални сервис за помоћ у кући. 

Делокруг и начин рада Сцијалног сервиса из става 1. овог члана утврђује се посебном одлуком. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО  

Топола”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-366/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:26.11.2018.године                                                                                                         Драган Јовановић с.р.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-9- 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) у вези са члановима 22., 26., 

40. тачка 2., 42., 44., 64., 65. став 5. и 72. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 

24/2011), члана 22. 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  26.11.2018. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о формирању Социјалног сервиса за помоћ у кући 

 

Члан 1. 

Формира се Социјални сервис за помоћ у кући са овлашћеним лиценцираним пружаоцем услуга 

помоћ у кући који је изабран у поступку јавне набавке услуга социјалне заштите. 
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Члан 2. 

Дневне услуге у заједници Помоћ у кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама и 

Помоћ у кући старим, социјално-материјално угроженим и инвалидним лицима у складу са Законом о 

социјалној заштити и Одлуком о правима на материјалну подршку и услуге социјалне заштите у Општини 

Топола, пружају се путем организације и рада Социјалног сервиса из члана 1. ове Одлуке у складу са 

Правилником о начину и условима пружања услуга помоћ у кући а на основу упута Центра за социјални 

рад . 

 

Члан 3. 

Правилник из члана 2. ове Одлуке предлаже овлашћени пружалац услуге а усваја Општинско веће 

Општине Топола. 

 

Члан 4. 

Одлуком о буџету Општине Топола планирају се средства за  финансирање пружања услуга из члана 

2. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Овлашћени пружалац услуге предлаже Програм рада Социјалног сервиса са финансијским планом 

за наредну годину, подноси извештај о раду на пружању услуга Општинском већу Општине Топола и 

ангажује особље на пружању услуга из члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Овлашћује се Председник општине да са пружаоцем услуга из члана 1. ове Одлуке закључи уговор 

којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе за функционисање Социјалног сервиса за помоћ у кући 

и донесе сва потребна акта за спровођење ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Контролу спровођења услуга из члана 2. ове Одлуке врши Одељење за буџет, финансије, привреду и 

друштвене делатности и Одељење за локални економски развој Општинске управе Општине Топола. 

 

Члан 8. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности и Одељење за локални економски развој Општинске управе Општине Топола 

 

Члан 9. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                        ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-365/2018-05-I                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11.2018. године                                                     Драган Јовановић с.р. 

 

-10- 
На основу чланова 64. 65. 66. и 67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 

99/2016 и 113/2017), чланова 29. и 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

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

број 12/2008), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО 

Топола“ број 22/2017, 12/2018 и 17/2018) и Решењем број 401-798/2018-05 од 24.10.2018. године,  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 26.11.2018. године донела је 

 

О Д Л У К У 

о првој измени и допуни  

Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2018. годину 
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Члан 1. 

У Програму коришћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2018. годину („Службени 

гласник СО Топола“, број 3/2018) у Разделу I , став 2. мења се и гласи: 

„За реализацију овог Програма планирана су средства буџета општине Топола у укупном износу од 

4.265.801, 00 динара“. 

У ставу 3. тачка 1. мења се и гласи: „Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 

износи 4.265.801,00 динара“. 

 Износ 4.000.000,00 динара код СВЕГА РАЗДЕО I  замењује се износом 4.265.801,00 динара.  

 

Члан 2. 

У разделу II  код тачке  6. износ 130. 000,00 динара  замењује се износом: „395.801,00 динара“. 

Износ од 4.000.000,00 динара код СВЕГА РАЗДЕО II (1+2+3+4+5+6 замењује се износом од 

„4.265.801,00 динара“).  

 

Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-364/2018-05-I                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11.2018. године                                                                                  Драган Јовановић с.р. 

               

-11- 
На основу члана 108. Статута општине Топола  („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/08. и 6/13.), 

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008. и 

16/2016.), а у вези члана 8. став 1. тачка 4. и члана 9. Уговора о поверавању обављања комуналне 

делатности управљања отпадом кроз реализацију пројекта изградње линије за сепарацију и рециклажу 

комуналног отпада и биогасне станице бр. 40-88/2017-05 од 10.04.2017. године и обавештења председника 

општине Топола о раскиду напред наведеног Уговора бр. 404-93/2018-05 од 21.05.2018. године, 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 26.11.2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да је  Уговор о поверавању обављања комуналне делатности управљања отпадом 

кроз реализацију пројекта изградње линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне 

станице, бр. 40-88/2017-05 од 10.04.2017. године, закључен између Општине Топола, као уступиоца и 

Привредног друштва „Greeneko Top,, д.о.о. Топола, ул. Булевар Вожда Карађорђа бр. 126. 34310 Топола 

МБ: 21213900, ПИБ: 109630228, као извршиоца, РАСКИНУТ. 

2. Раскидом Уговора из тачке 1. ове одлуке, престају да важе и све одлуке, уговори и друга акта, 

донети и закључени у циљу реализације предметног Уговора. 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.    

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                 ПРЕДСЕДНИК               

Број: 020-363/2018-05-I                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11. 2018. године                                                                                                      Драган Јовановић с.р. 

  

-12- 
На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 

93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за варедне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 

98/2010), члана 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 

98. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016), на предлог Председника 

Општине, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  26.11.2018. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

I 

 У  тачки I Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације број: 020-224/2016-05-I 

од 23.08.2016. године („Службени гласник СО Топола“, број 16/2016) уместо:  

„Заменик команданта Општинског штаба др Горан Ђорђевић – заменик председника Општине“ 

треба да стоји: ,,заменик Команданта Општинског штаба Славица Топлица – заменик председника 

Општине“. 

у истој тачки уместо:  

„Члан Општинског штаба др Гордана Младеновић – помоћник директор за медицинске послове“ 

треба да стоји: ,,члан Општинског штаба др Горан Ђорђевић – директор Дома здравља „Свети Ђорђе“ 

Топола“. 

 

II 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕСЕДНИК 

Број: 020-362/2018-05-I                                                                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Дана : 26.11.2018. године                                                                                                      Драган Јовановић с.р. 

 

-13- 
На основу члана  101. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени 

гласник РС“, број 72/2018), члана 11., 29. 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  26.11.2018. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Именује се Општински савет родитеља општине Топола за следеће установе: 

 ОШ  „Карађорђе“Топола  

 ОШ „Живко Томић“, Доња Шаторња  

 ОШ „Милутин Јеленић“Горња Трнава 

 ОШ „Сестре Радовић“, Белосавци  

 ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци 

 Средњу школу „Краљ Петар I”Топола 

 Предшколску установу „Софија Ристић“ Топола. 

 

Члан 2. 

Општински савет родитеља чине: 

 Иванка Павловић, економски техничар из Тополе, представник родитеља ОШ „Карађорђе“ 

Топола, 

 Јелена Лазаревић, економски техничар из Тополе, заменик представника родитеља ОШ 

„Карађорђе“ Топола, 

  Биљана Лазаревић, фризер  из Горње Шаторње, представник родитеља ОШ „Живко Томић“ 

Доња Шаторња, 

 Саша Прокић, машинбравар  из Горње  Шаторње ,заменик  представника родитеља ОШ „Живко 

Томић“ Доња Шаторња, 

 Драган Благојевић, машинбравар из Горње Трнаве, представник родитеља ОШ „Милутин 

Јеленић“ Горња Трнава, 
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 Слободан  Благојевић, пољопривредник  из Горње Трнаве, заменик представника родитеља ОШ 

„Милутин Јеленић“ Горња Трнава, 

 Јелена Симић, економиста  из Белосаваца, представник родитеља ОШ „Сестре Радовић“ 

Белосавци, 

 Сања Лукић,  прехрамбени техничар из Белосаваца , заменик представника родитеља ОШ 

„Сестре Радовић“ Белосавци, 

 Десанка Томић, конфекцијски техничар из Наталинаца , представника родитеља ОШ „Милан  

Благојевић“ Наталинци, 

 Маја Павић, матурант гимназије из Наталинаца, заменик представника родитеља ОШ „Милан 

Благојевић“ Наталинци, 

 Недељковић Слађана, домаћица из Тополе, представник родитеља Средње школе „Краљ Петар 

I” Топола, 

 Белоица Ана, домаћица из с.Топола, заменик представника родитеља Средње школе „Краљ    

Петар I” Топола,  

 Милена Радојковић, матурант гимназије из Тополе, представник родитеља Предшколске 

установе „Софија Ристић“ Топола, 

 Марина Илић, васпитач из Тополе,заменик представника родитеља Предшколске установе  

„Софија Ристић“ Топола. 

 

Члан 3. 

Задатак Општинског савета родитеља је да: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности 

образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце 

односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из 

њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање 

њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

7)  обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

 

Члан 4. 

Општински савет о свом раду сачињава полугодишњи извештај и доставља га установaма за које је 

тај Општински савет именован и скупштини општине. 

 

Члан 5. 

Мандат Општинског савета родитеља траје годину дана. 

 

Члан 6. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-361/2018-05-I                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 26.11.2018. године                                                                                                       Драган Јовановић с.р.   
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ПРОГРАМ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

(2018/2019 ГОДИНА) 

ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, 

 ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Редовним одржавањем путева у зимском периоду сматрају се радови и активности неопходни за 

обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја на општинским путевима, некатегорисаним 

путевима и улицама на територији општине Топола (у даљем тексту: путевима и улицама), који могу бити 

угрожени снежним падавинама, завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре 

или појаве ледене кише. 

Планом зимске службе предвиђено је одржавање: 136 km општинских путева, 50 km улица на 

територији насељеног места Топола и око 50 km некатегорисаних путева. 

 

Члан 2. 

Планирани почетак рада зимске службе је 01.11.2018. године и њена активност траје до 31.03.2019. 

године. Уколико дође до снежних падавина или потребе за интервенцијом због појаве поледице и сличних 

временских неприлика, ЈКСП „Топола“ је обавезно да интервенише и пре и после овог термина 

прописаног трајања зимске службе. 

 

Члан 3. 

Организација зимске службе обухвата: 

1. Правилно вођење зимске службе по усвојеном Програму зимске службе,  

2. Оперативну организованост са сталним дежурством радника, 

3. Набавку, ускладиштење и потрошњу посипног материјала (индустријске соли и абразивних 

средстава), 

4. Обезбеђење и праћење метеоролошке прогнозе,  

5. Заштиту путева у зимском периоду, 

6. Правовремено и редовно обавештавање учесника у саобраћају о проходности општинских путева 

и улица, 

7. Остали радови у функцији обезбеђивања нормалног одвијања саобраћаја у зимским условима. 

 

Члан 4. 

Радови на зимском одржавању путева и улица по правилу се изводе тако да се не обуставља 

саобраћај на улици или путу. 

У случају обуставе саобраћаја на улици или путу, општински орган надлежан за послове саобраћаја 

донеће решење о измени режима саобраћаја, којим ће се утврдити начин одвијања саобраћаја у одређеној 

саобраћајној зони. 

У случају измене режима саобраћаја, Извођач радова, односно ЈКСП „Топола“ дужан је да најмање у 

року од 48 сати пре почетка измене режима саобраћаја, о томе обавести кориснике путева и улица  путем 

средстава јавног информисања. 

  

II   ОРГАНИЗАЦИЈА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У ОКВИРУ ЈКСП „ТОПОЛА“ 

 

Члан 5. 

 ЈКСП „Топола“ као Извођач радова врши набавку посипног материјала (индустријске соли и 

абразивних средстава), координацију у извођењу радова и организовање надзора над зимским 

одржавањем наведених путева. 

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у 

времену активног рада предузећа (радним данима од 07
00

h до 15
00

h) одговорна лица за координацију су:  

Тања Цветковић, директор предузећа и     

Дејан Дуњић, помоћник директора за OKП.  

Контакт телефони зимске службе у предузећу су:    034 /6811-075  
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Изван редовног радног времена организовано је тзв. пасивно дежурство (дежурство од куће), где ће 

се  одговорна лица за координацију контактирати преко мобилних телефона  и то:  

Тања Цветковић, број мобилног телефона 064/8531-106 

Дејан Дуњић, број мобилног телефона: 064/8531-006. 

 

Члан 6. 

 Обавезе одговорних лица зимске службе су: 

 Упознавање са Програмом рада зимске службе надлежне службе саобраћајне полиције, општинске 

структуре, месне заједнице, подизвођаче радова на зимском одржавању путева и локалну јавност; 

 Координација рада, давање упутстава, налога и наредби подизвођачома са којима је закључен 

уговор о зимском одржавању путева и улица; 

 Комуникација са месним заједницама преко именованих председника Савета о стању и потребама 

за одржавањем путева који се налазе на њиховој територији; 

 Контролисање количине депонованог материјала за посипање (индустријске соли и абразивних 

средстава); 

 Лоцирање критичних места на улицама и путевима (мостови, опасне кривине, велики успони, зоне 

изненадног завејавања и др.) 

 Праћење метеоролошке прогнозе, 

 Давање информација о стању на улицама и путевима средствима јавног информисања, 

 Давање иницијативе за подношење захтева општинском органу надлежном за послове саобраћаја 

за доношење решења о измени режима саобраћаја услед неповољних временских прилика и 

смањене безбедности саобраћаја. 

 

Члан 7. 

ЈКСП „Топола“ ће пратити рад зимске службе, контролисати подизвођаче радова, прегледати и 

потписивати грађевински дневник, грађевинску књигу, путне налоге о раду грађевинских машина и 

вршити обрачун према стварно изведеним радовима. 

Руководилац и координатор извођача и подизвођача радова: Ивица Радовановић, телефон: 

064/8531-004 

Помоћник руководиоца: Милинко Шавабић, телефон: 064/8531-007 

Техничко лице запослено код Извођача радова: Марко Драгићевић, телефон: 064/8531-102. 

 

III  ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ЗИМКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА 
 

Члан 8. 

Извођач радова на зимском одржавању путева и улица на територији општине Топола је предузеће 

ЈКСП „Топола“ из Тополе на основу Одлуке о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних 

путева на територији општине Топола. 

Извођач радова ће послове на зимском одржавању изводити са подизвођачима на основу одлуке о 

додели уговора број 3535/1.8 од 23.10.2018. и то: 

- за партију I са СЗТР „Л.А.КОП“, Белосавци.  

- за партију II са „Лаки Лазић“ доо из Горње Шаторње. 

- за партију III са Радња за превоз робе и извођење радова у грађевинарству „Гавриловић 

Момир“ из Горње Трнаве. 

 

Члан 9. 

Подизвођачи радова су у обавези да: 

 Искључиво поступају по упутствима, налозима и наредбама овлашћених лица извођача радова 

која за њега имају наредбодавни карактер, 

 За време трајања зимске службе обезбеди квалитетно руковођење  и извршење радова, 

 За време трајања зимске службе обезбеди стално дежурство радника на утврђеном пункту 

 За време трајања зимске службе води рачуна о возилима и машинама и њиховој техничкој 

исправности 

 Води рачуна о набављеним количинима посипног материјала, његовом ускладиштењу и 

рационалној потрошњи, 
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 Уредно води сву документацију: дневник дежурстава, дневник зимске службе, грађевинску књигу 

и путне налоге о раду машина и транспортних средстава. 

 Одговарају за благовремено, уредно и прописно извођење радова из свог делокруга. 

 

Члан 10. 

Одговорна лица за координацију испред извођача радова на зимском одржавању путева и улица, тј. 

испред предузећа ЈКСП „Топола“ из Тополе су: 

Тања Цветковић, директор предузећа, број мобилног телефона: 064/8531-106 и  

Радовановић Ивица, радник предузећа, број мобилног телефона: 064/8531-004. 

 

Члан 11. 

Руководилац зимске службе испред Извођача радова, тј, ЈКСП „Топола“ је: 

-Радовановић Ивица, број мобилног телефона: 064/8531-004. 

Руководилац зимске службе испред Подизвођача је: 

- Александар Луковић, за партију I, број мобилног телефона: 065/323-3232 

- Радослав Лазић, за партију II, број мобилног телефона: 060/361-22-54 

- Момир Гавриловић за партију III, број мобилног телефона: 063/618-894 

 

IV  УЧЕШЋЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 12. 

У циљу ефикасног рада зимске службе неопходна је добра сарадња ЈКСП „Топола“ и председника 

Савета свих Месних заједница на територији општине Топола. 

 Председници  Савета Месних заједница, као сарадници у зимској служби, дужни су да воде рачуна 

о проходности пре свега општинских путева на територији своје месне заједнице, као и важних 

некатегорисаних путева (путеви до школа,амбуланти, аутобуских стајалишта, гробаља...) и о томе 

обавештавају ЈКСП„Топола“.  

Председници Савета месних заједница о својим обавезама у зимској служби биће благовремено 

обавештени и упућени у рад од стране одговорних лица ЈКСП „Топола“. 

Из горе наведених  разлога наводимо бројеве њихових контакт телефона: 

 

Ред. 

број 

 

 Месна заједница 

 

Име и презиме 

Број контакт 

телефона  

1. Белосавци Миловановић Милорад 063/8837-816 

2. Блазнава Шевић Саша 065/557-72-01 

3. Божурња Павловић Александар 064/253-01-20 

4. Винча Станковић Дејан 063/802-28-27 

5. Војковци Матић Милан 063/868-39-48 

6. Горович Марковић Милан 064/3115-207 

7. Доња Трнава-центар Матић Милета 064/086-7279 

8. Горња Трнава-Покозица Ђокић Зоран 064/9698-068 

9. Горња Трнава-Греда Танасковић Зоран 062/155-68-60 

833-202 

10. Доња Трешњевица Чумић Милан 063/64-30-43 

11. Жабаре Весић Владан 064/510-1656 

12. Загорица Милисављевић Милош 065/635-32-30 

13. Јарменовци Радовановић Горан 064/4924-837 

14. Јеленац Милисављевић Томислав 060/065-07-90 

15. Јунковац Невенић Миодраг 064/3087-014 

16. Клока Радосављевић Бобан 065/819-20-96 

17. Крћевац Ивановић Бојан 064/019-38-68 

18. Липовац Аврамовић Раша 064/831-35-44 

19. Маскар Вујић Момир 062/312-897 

20. Наталинци Митровић Жика 064/474-05-11 
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21. Овсиште Николић Милан 063/809-32-68 

22. Пласковац Танасијевић Мирослав 062/1233-524 

23. Рајковац Радовић Александар 064/209-47-35 

24. Светлић Јевтић Милијан 060/760-76-26 

534-736 

25. Горња Трнава-Варошица Павловић Бојан 063/634-539 

26. Горња Трнава-Витлина Благојевић Драган 065/8026-438 

27. Митровчић Петковић Милош 061/297-27-17 

28. Бор Марковић Дејан 060/081-17-97 

29. Љубесело Марковић Немања 062/826-16-57 

30. Шаторња Обрадовић Саша 064/5959-741 

31. Шуме Кузмановић Влада 060/28-77-247 

32. Варош Топола Игор Ћирковић 064/8531-111 

 

V  МЕСТО ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 13. 

Пункт зимске службе Извођача радова  се налази у Тополи, у улици Солунских ратника бр. 19. 

Дежурни телефон на пункту зимске службе је:  034/6813-890 

У пункту зимске службе се налази: 

- Расположива механизација ЈКСП „Топола“ за обављање радова на зимском одржавању 

путева и улица 

- Радионица за одржавање машина и возила 

- Просторија за смештај и дежурство радника 

- Ускладиштени материјал за посипање (индустријска со и абразивна средства). 

 

Члан 14. 

Пунктови подизвођача радова на зимском одржавању путева и улица налазе се у седиштима 

њихових предузећа и то: 

- „ЛА КОП“ из Белосаваца кога заступа Луковић Александар, седиште у Тополи, Белосавци бб. 

- „Лаки Лазић“ из Горње Шаторње кога заступа Радослав Лазић, седиште у Горњој Шаторњи. 

- РПРИРГ „Гавриловић Момир“ из Горње Трнаве кога заступа Момир Гавриловић, седиште у 

Тополи, Горња Трнава.  

 

VI  ДЕЖУРСТВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Члан 15. 

На  пункту зимске службе извођача радова  ЈКСП „Топола“  у улици Солунских ратника бр. 19 у 

Тополи организује се стално дежурство 24 часа непрекидно. Детаљан распоред и обим дежурних радника 

и техничког кадра који ће бити ангажовани одређује руководилац зимске службе испред Извођача радова 

према хидрометеоролошким условима за наредни период.  

У случају лепог и стабилног времена стално дежурство се може прекинути, у договору са надзорним 

органом наручиоца посла. 

 

Члан 16. 

Задаци руководиоца зимске службе, односно дежурног лица по овлашћењу руководиоца су: 

- Да одговарајућу механизацију и људство, како своје тако и изабраних подизвођача, благовремено 

упућује на рад и одреди релацију на којој ће машина радити и врсту посла коју ће обавити, 

- Да у дневник зимске службе уписује часове рада, место рада, оправдане застоје у раду машине и 

стање коловоза пре и на крају интервенције, 

-  Да се стара да се рад на терену и утрошак материјала обавља квалитетно, рационално и економично, 

-  Да по потреби врши обилазак путева  и о стању путева даје потребне информације овлашћеном лицу 

наручиоца посла, 

- Прати временске прилике и прогнозу времена (висину падавина, температуру,...). 
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VII  СТЕПЕНИ ПРИПРАВНОСТИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 17. 

У циљу економичног организовања зимске службе, а у зависности од временских прилика (трајања 

и интезитета падавина, темперауре ваздуха и коловоза, влажности и др.) и метеоролошке прогнозе, 

одређују се четири степена припавности (спремности) у зимској служби.  

 I степен спремности (дежурства) уводи се почетком зимске службе у којем се организује стално 

дежурство, а ангажованост радника и механизације је 25% капацитета у односу на план зимске службе. 

Овај степен спремности траје за време повољних временских прилика, тј. нема падавина и прогнозира се 

већи број дана са дневним температурама преко 0˚C, уз евентуалне негативне температуре преко ноћи. 

II степен спремности уводи се  када је температура ваздуха око 0˚C и када метеоролошка прогноза 

најављује падавине мањег интезитета, типа ледене кише  или слабог снега. Тада се врши редован обилазак 

и превентивно посипање коловоза ради спречавања поледице нарочито на опасним местима, а 

ангажованост радника и механизације је 50% капацитета у односу на план зимске службе. 

III степен спремности уводи се  када је температура ваздуха испод 0˚C и када метеоролози најављују 

погоршање временских услова (пада снег, дува ветар,...), а ангажованост радника и механизације је  на 

нивоу 100% капацитета по плану зимске службе. 

IV степен спремности „ванредно стање“ уводи се када планом предвиђени капацитети радника, 

механизације и средстава нису довољни да савладају временске непогоде и одрже проходност на 

путевима. Ванредне услове на путевима проглашава ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА и исти ангажује потребну механизацију и раднике од других 

предузећа за рад у ванредним условима. 

 

VIII ПРЕГЛЕД  РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 18. 

Преглед  минимум расположиве механизације за рад зимске службе дат је у следећој табели: 

 

 Камион Скип Утоваривач 

(УЛТ) 

Грејдер Епоха  Нож Трактор 

ЈКСП „Топола 1 2   2 3 1 

СЗТР „Л.А.КОП“ 

Белосавци 

1 1   1 1 
 

„Лаки Лазић“ доо, 

Горња Шаторња 

 1 1     

Радња за превоз робе 

и извођење радова у 

грађевинарству 

„Гавриловић 

Момир“, Горња 

Трнава 

2 1 1 1 1 2  

УКУПНО: 4 5 2 1 4 6 1 

 

IX МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА  

 

Члан 19. 

Као материјал за посипање асфалтних коловоза  путева и улица у току извођења радова на зимском 

одржавању користи се индустријска со гранулације 0-4mm и камена ризла гранулације 4-8mm.  

На пункту зимске службе извођача радова ЈКСП „Топола“ у улици Солунских ратника бр. 19 у 

Тополи,  налазе се залихе посипног материјала преостале од зимског одржавања путева и улица у сезони 

2018/2019 година и то: 

- 25 t индустријске соли, ускладиштене у затвореном складишту у врећама од по 50kg и 25 kg. 

- 400 t камене ризле ускладиштене на уређеном покривеном складишту на отвореном. 
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X  ПРЕГЛЕД ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 2017/2018 

ГОДИНЕ 

 

Члан 20. 

Oпштински путеви планирани за зимско одржавање у сезони 2018/2019 год. су сви  путеви који су 

Одлуком о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола ( 

„Службени гласник СО Топола“, број 12 од 02.08.2008. године) утврђени као општински. 

У табели је дат преглед општинских путева на територији општине Топола и њихове дужине. 

Ознака 

пута 

Опис пута Дужина 

у км 

 

L-1 

 Од државног пута IБ реда бр.16, веза у Белосавцима, потес:Вићија – Белосавци 

(Четворски крај) – Копљари (суседна општина Аранђеловац); 

 

5,2 

 

L-2 

Од државног пута IБ реда бр.16,  веза у Белосавцима (код млина) –Белосавци 

(Горњи крај)–Копљаре (суседна општина Аранђеловац); 

 

4,5 

 

L-3 

Од државног пута IБ реда бр.16 (скретање код ветеринарске амбуланте у 

Белосавцима) – Белосавци – Маскар – Рајковац – Клока (до пута Наталинци-

Смедеревска Паланка) 

 

15 

 

L-4 

Од општинског пута L-3, веза у Белосавцима (код цркве) –Јеленац (центар села, 

код школе)-  граница са Јагњилом, суседна општина Младеновац; 

 

3,5 

 

L-5 

Од државног пута IБ реда бр.16, веза у Белосавцима, потес: Вићија – Загорица – 

Маскар – до општинског пута L-3, веза у Маскару; 

 

8,3 

 

L-6 

 Од државног пута II реда бр.150, веза у Јунковцу код гробља – Клока - до 

општинског пута L-3, веза у Клоки код млекаре; 

 

7 

 

L-7 

Од државног пута IБ реда бр.16, веза у М.З. Село Топола (Љубесело, Тадићи) –

Жабари- Загорица – до општинског пута L-5, веза у Загорици изнад цркве; 

 

12,8 

 

L-8 

Од државног пута II реда бр.150, веза у Жабарима код цркве – Горович -Горња 

Трнава – до општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави на раскрсници 300м 

испред  школе на Витлини; 

 

7,5 

 

L-9 

Од државног пута IБ реда бр.16, веза у Горњој Трнави (потес:Крунска)–Горња 

Трнава (Витлина)-Шуме – Наталинци – до државног пута II реда бр.150,веза у 

Наталинцима код бензинске пумпе; 

 

 

9,9 

Ознака 

пута 

Опис пута Дужина 

у км 

 

L-10 

Од државног пута IБ реда бр.16, веза у Горњој Трнави (потес:Каменоресци)-до 

општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави, потес: Витлина (код 

четворогодишње школе); 

 

2 

 

L-11 

Од општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави (потес: Витлина, код 

четворогодишње школе)- Горња Трнава (варошица) - засеок Савићи – до 

општинског пута L -13, веза у Доњој Трнави;  

 

 

6,4 

 

L-12 

Од пута „Г.Трнава /Јапанска/-Рача“, веза у Горњој Трнави (потес: Јапанска) –

Горња Трнава (варошица) –  до општинског пута L-11, веза у Горњој Трнави код 

цркве; 

 

2.6 

 

L-13 

Од пута „Г.Трнава /Јапанска/-Рача“, веза у Доњој Трнави код скретања за 

Светлић - Доња Трнава – до четворогодишње школе у Доњој Трнави; 

 

3 

 

L-14 

Од пута „Г.Трнава /Јапанска/-Рача“, веза у Доњој Трнави код сеоског гробља - 

Црвено Брдо – Шуме – Павловац-до општинског пута L-9, веза у Наталинцима; 

 

6,8 

 

L-15 

Од пута „Г.Трнава /Јапанска/-Рача“, веза у Доњој Трнави – Светлић (центар села, 

до школе);  

 

3 

 

L-16 

Од државног пута II реда бр.149, веза у Божурњи, потес:Метеризе – Божурња – 

Овсиште - до државног пута IБ реда бр.16, веза на Светињи; 

 

11,9 

 

L-17 

од R-126, веза у Винчи, потес: Метеризе – Пласковац (до границе са 

Маслошевом) –до R-215 (трећи правац: веза М-23 и R-126 преко Страгара, 

Блазнаве и Доње Шаторње),  

 

 

6,4 
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XI  ПОДЕЛА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ПО ПРИОРИТЕТУ 

ЗА ЗИМСКО   ОДРЖАВАЊЕ 2018/2019 ГОДИНЕ 

 

Члан 21. 

 У случају да се при интезивнијим и дужим падавинама и вејавицама не може одржавати стална 

проходност са расположивом механизацијом и средствима, програмом рада зимске службе одређују се 

приоритети у одржавању општинских путева у зимском периоду. Критеријуми за утврђивање су: 

- положај општинског пута у односу на државне путеве IБ и другог реда који пролазе кроз 

територију општине Топола, 

-  утврђене релације ( линије) линијског превоза путника на подручју месних заједница и 

-  интезизет саобраћаја. 

 

ПРВИ  ПРИОРИТЕТ 

Општински путеви првог приоритета одржавања су: L-3, L-5 (деоница од државног пута IБ реда 

бр.16 до центра МЗ Загорица), L-10, L-12, L-16, L-17 и L-19.  

Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој 

ширини коловоза у року од 5 часова од момента настајања потребе за интервенцијом механизације. 

 

ДРУГИ  ПРИОРИТЕТ 

Општински путеви другог приоритета одржавања су: L-4 (деоноца од општинског пута L-3 до 

центра МЗ Јеленац), L-6 (деоноца од државног пута II реда бр.150 кроз МЗ Јунковац), 

 L-8 (деоноца од државног пута II реда бр.150 до центра села и школе у МЗ Горович), L-9, L-13, L-

15, L-18 и L-21(деоноца од државног пута II реда бр.149 до границе са Брезовцем),   

Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој 

ширини коловоза у року од 7 часова од момента настајања потребе за интервенцијом механизације. 

 

ТРЕЋИ  ПРИОРИТЕТ 

Општински путеви трећег приоритета одржавања су: L-1, L-2, L-7 (деоноца кроз територију МЗ 

Љибесело), L-11,  L-14, L-20 и L-22.   

Чишћењу ових путева се приступа  након завршеног чишћења путева првог и другог приоритета, 

стим што прекид саобраћаја не сме бити дужи од једног дана. 

 

XII    ПРЕГЛЕД НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 2017/2018 

ГОДИНЕ  

 

Члан 22. 

Програмом рада зимске службе за сезону 2018/2019 предвиђено је и зимско одржавање око 50 km 

некатегорисаних путева на територији општине Топола. Узети су у обзир само путеви или делови 

некатегорисаних путева по месним заједницама који  повезују њене најнасељеније делове са општинским 

преко Маслошева и Страгара који припадају суседној општини Крагујевац; 

 

L-18 

Од државног пута II реда бр.149, веза у Винчи код кафане „Волан“ – Винча 

(засеок „Ђекићи“) – до општинског пута L-17, веза у Винчи код моста на 

локалној сеоској реци; 

 

4,8 

 

L-19 

Од државног пута II реда бр.149, веза у Винчи (потес Ћумурана) – Пласковац 

(Максимовићи, Рајићи) –до општинског пута L-17, веза у Пласковцу (код 

продавнице-кафане); 

 

5 

 

L-20 

Од државног пута II реда бр.149, веза у Доњој Шаторњи (варошица)– Горња 

Шаторња – Пријани; 

 

5 

 

L-21 

Од пута Топола-Бања, веза у Бањи (суседна општина Аранђеловац) – Липовац – 

Брезовац (суседна општина Аранђеловац)– до државног пута II реда бр.149, веза 

у Винчи, код игралишта; 

 

5 

 

L-22 

Од државног пута IБ реда бр.16, веза у Крћевцу, код локалног изворишта 

минералне воде – до Дома културе у М.З. Крћевац; 

 

1 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXII      Број 20      27. новембар 2018.     страна  20 

 
путевима или државним путевима првог и другог реда, некатегорисани путеви који представљају прилаз 

сеоским школама, амбулантама и гробљима и прилазни путеви појединачним домаћинствима у случају 

изузетне хитности (пролаз возила хитне медицинске помоћи, смртни случај и сл.) 

Зимско одржавање горе наведених некатегорисаних путева вршиће се само у изузетним 

ситуацијама, односно у случају вишедневних узастопних завејавања или поледице,а у договору 

одговорних лица ЈКСП „Топола“ са представницима Савета Месних заједница. 

 

XIII    ПРЕГЛЕД  УЛИЦА 

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  ТОПОЛА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  2018/2019 

ГОДИНЕ 

 

Члан 23. 

 Програмом рада зимске службе у 2018/2019 години предвиђено је и зимско одржавање свих улица у 

насељеном месту Топола, чији је преглед дат у даљем тексту. Преглед је дат по следећим целинама:  

- Централни део насеља Топола- 

  1. Булевар Краља Александра 

  2. Авенија Краља Петра Првог 

  3. Кнегиње Зорке 

  4. Краљице Марије 

  5. Принца Томислава Карађорђевића (бивши назив улице је Милића Радовановића) 

  6. Миливоја Петровића Блазнавца (бивши назив улице је Мила Сеље)  

  7. Радоја Домановића 

     8. Јована Скерлића 

- насеље „Опленац“- 

  9 . Шумадијска 

 10. Ђурђевданска (бивши назив улице је 1.маја) 

 11. Стефана  Немање (бивши назив улице је 7.јула) 

 12. 12.октобра 

 13. Сретењска (бивши назив улице је 29.новембра) 

 14. Косте Ј.Јовановића (бивши назив улице је Даринке Радовић) 

 15. Архимандрита Алексија Јовановића (бивши назив улице је Петровић Трифуна-Максе) 

 16. Опленачка 

 17. Кнеза Александра Карађорђевића (бивши назив улице је Шумадијских бригада) 

 18. Крагујевачка (бивши назив улице је Милутина Јеленића) 

 19. Николе Граовца (бивши назив улице је Софије Ристић) 

 20. Чика Мише Алексића 

- насеље „Крива бара“- 

 21. Јасеничка 

 22 .Милоша Обилића (бивши назив улице је Вељка Влаховића) 

 23. Рудничка 

 24. Венчачка (бивши назив улице је Челик батаљона)  

 25. Танаска Рајића и даље пут ка насељу „Бор“ 

 26. Првог устанка 

- насеље „Остењак“- 

 27. Владике Николаја Велимировића  

 28. Нова 4 и паркинг за путничка возила и аутобусе 

 29. Поп Луке Лазаревића 

    30.1300 каплара 

-насеље „Камењак“- 

 31. Каменичка  

 32. Драгутина Прокића 

 33. Душана Баранина 

 34. Светозара Ђорђевића (бивши назив улице је Живка Томића) 

- насеље „Деспотовица“ 

 35. Душана Радовића  

 36. Војводе Живојина Мишића (бивши назив улице је Лењинова) 
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 37. Светозара Марковића 

 38. Војводе Петра Бојовића (бивши назив улице је ЈНА) 

 39. Милутина Тодоровића 

 40. Никољска (бивши назив улице је Моше Пијаде) 

 41. Жртава Крагујевачког октобра (бивши назив улице је Омладинска) 

- насеље иза „Спортског центра“ 

 42. Владике Саве (бивши назив улице је Слободана Пенезића-Крцуна) 

 43. Михаила Петровића Аласа (бивши назив улице је Максима Горког) 

 44. Петра Буљубаше 

 45. Таковска (бивши назив улице је М. Зечевића) 

- насеље „Љубесело“- 

 46. Светосавска (бивши назив улице је Душана Петровића-Шана) 

 47. Доситејева 

 48. Устаничка 

 49. Београдска (бивши назив улице је Станислава Сремчевића-Црног) 

 50. војводе Бирчанина (бивши назив улице је Милана Илића-Чиче) 

 51. Вука Караџића 

 52. Његошева 

 53. Пут за гробље 

- насеље испод „Секције за путеве“- 

 54. Николе Тесле 

 55. Драгољуба Драшковића (бивши назив улице је Душана Дугалића) 

 56. Пилота Михаила Петровића (бивши назив улице је Пролетерских бригада) 

 57. Слободана Радошевића (бивши назив улице је Мише Дудића) 

 58. Ђуре Јакшића 

- насеље око „Ливнице“- 

 59. Иве Андрића 

 60. Пут за Краљев подрум 

 61. Бранка Радичевића 

 62. Бранислава Нушића 

 63. Кнеза Лазара (бивши назив улице је Саре Лукић) 

- насеље око „Ветеринарске станице“- 

 64. Петра Николајевића Молера (бивши назив улице је Петра Јокића Ненада) и даље пут за 

градску депонију      

 65. Деспота Стефана Лазаревића (бивши назив улице је Раде Благојевић) 

 66. Војводе Путника (бивши назив улице је Јанка Јанковића)  

 

НАПОМЕНА: 

По Одлуци о утврђивању улица са којима се поклапају правци државних путева првог и другог реда 

кроз насељено место Топола ( „Сл. гласник СО Топола“, бр.3/2009) постоје на територији насељеног места 

Топола улице које се поклапају са државним путевима IБ и другог реда и то: 

- улица Солунских ратника (бивши назив улице је Милана Благојевића), улица Пилота Зорана 

Томића и  део улице Булевар Вожда Карађорђа (од раскрснице са улицом војводе Бирчанина 

до  бензиске станице „Југопетрол“) се поклапају са правцем државног пута IБ реда бр.16, 

- Булевар Вожда Карађорђа (од Ватрогасне станице до бензинске станице „Југопетрол“) и улица 

Карађорђева се поклапају са правцем државног пута другог реда бр.149, 

- улица Милована Миловановића (бивши назив улице је Миладина Јовичића) се поклапа са 

правцем државног пута другог реда бр.150. 

У складу са Чланом 63. Закона о јавним путевима зимско одржавање државних путева првог и 

другог реда спроводи Јавно предузеће „Путеви Србије“, тако да улице наведене у претходном ставу ове 

напомене које се поклапају са државним путевима првог и другог реда у зимском периду одржава Јавно 

предузеће „Путеви Србије“. 
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XIV   ПОДЕЛА УЛИЦА 

У НАСЕЉЕНОМ  МЕСТУ ТОПОЛА  ПРЕМА ПРИОРИТЕТУ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ У 

2018/2019 ГОДИНИ 

 

Члан 24. 

 Програмом рада зимске службе одређују се приоритети у одржавању улица у насељеном месту 

Топола у зимском периоду. Критеријуми за утврђивање су: 

- положај улица у односу на државне путеве првог и другог реда који пролазе кроз насељено место 

Топола, 

- улице у којима су смештени садржаји од општег интереса за грађане (суд, полицијска        

  станица, школе, ватрогасна служба, дом здравља, аутобуска стајалишта итд). 

- положај улице у насељу (сабирне улице) 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Булевар Краља Александра 

  2. Авенија Краља Петра Првог 

  3. Кнегиње Зорке 

  4. Шумадијска 

  5. Краљице Марије 

  6. Принца Томислава Карађорђевића 

  7. Миливоја Петровића Блазнавца ( од улице Принца Томислава Карађорђевића до улице   

     Радоја Домановића) 

  8. Радоја Домановића 

  9. Ђурђевданска 

10. Јасеничка до улаза у градско гробље 

11. Светосавска и даље пут за гробље 

      12. Петра Николајевића Молера  и даље пут за градску депонију 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Јована Скерлића 

  2. Миливоја Петровића Блазнавца (од улице Радоја Домановића до улице Јована   

     Скерлића) 

  3. Опленачка 

  5. Кнеза Александра Карађорђевића  

  6. Николе Граовца 

  7. Стефана  Немање  

  8.12.октобра 

  9. Сретењска  

10. Косте Ј.Јовановића  

11. Архимандрита Алексија Јовановића  

12. Чика Мише Алексић 

13. Милоша Обилића  

14. Рудничка 

15. Владике Николаја Велимировића  

16. Нова 4 и паркинг за путничка возила и аутобусе 

17. Душана Радовића  

18. Николе Тесле 

19. Иве Андрића 

20. Пут за краљев подрум 

21. Београдска  

ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Венчачка  

  2. Танаска Рајића и даље путем  ка насељу „Бор“ 

  3. Првог устанка 

  4. Поп Луке Лазаревић 

  5. 1300 каплара 

  6. Каменичка  

  7. Драгутина Прокића 
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  8. Душана Баранина 

  9. Светозара Ђорђевића  

10. Војводе Живојина Мишића  

11. Светозара Марковића 

12. Војводе Петра Бојовића  

13. Милутина Тодоровића 

14. Никољска  

15. жртава Крагујевачког октобра  

16. Владике Саве  

17. Михаила Петровића Аласа  

18. Петра Буљубаше 

19. Таковска  

20. Доситејева 

21. Устаничка 

22. војводе Бирчанина  

23. Вука Караџића 

24. Његошева 

25. Драгољуба Драшковића  

26. Пилота Михаила Петровића  

27. Слободана Радошевића 

28. Ђуре Јакшића 

29. Бранка Радичевића 

30. Бранислава Нушића 

31. Кнеза Лазара  

32. Деспота Стефана Лазаревића  

33. Војводе Путника 

 

XV   ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 25. 

Дневник зимске службе је основни документ о кретању и регистрацији свих догађаја, извршених 

налога, временских прилика и других важних садржаја за рад зимске службе, па га треба водити савесно и 

ажурно. 

Руководилац зимске службе испред Извођача радова ЈКСП „Топола“, уз помоћ техничког лица 

извођача радова, дужан је да свакодневно води  дневник зимске службе и оверава га као одговорни 

извођач радова. 

У дневник зимске службе важно је регистровати: 

- Температуру ваздуха и временске прилике (врсту падавина, ветар, ледена киша...) 

- Време изласка и повратка сваког возила 

- Назив путног правца/улице где је вршено деловање зимске службе 

- Утрошак соли и камене ризле 

- Ванредне догађаје, евентуалне саобраћајне незгоде и сл. 

Дневник зимске службе и путни налози о раду грађевинских машина морају бити оверени од стране 

Општинске управе општине Топола као надзорног органа који је одређен Решењем Општинског већа 

општине Топола најкасније у року од 48 сати од извршене интервенције. 

 

XVI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

Имајући у виду примењене принципе организације зимске службе (приоритети, рационално 

коришћење механизације и посипног материјала) не могу увек бити испуњене све одредбе Закона о 

основама безбедности саобраћаја на путевима и Закона о јавним путевима када се ради стању коловоза, па 

се очекује повремено да на коловозу буде снега у танком слоју, а могући су и кратки застоји саобраћаја. У 

тим условима, уз ограничене брзине кретања возила и потпуну примену прописане зимске опреме возила 

учесника у саобраћају, сигурно је могуће одвијање безбедног саобраћаја. 

ОБРАЂИВАЧ                ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Наталија Радовановић                                           Драгана Радивојевић 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008) и члана 11.  Одлуке о одржавању путева и улица на 

територији опшпине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 21/2016),  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 19.11.2018. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1.  Даје се сагласност на  Програм рада зимске службе (2018/2019 година) за зимско одржавање  

улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола , број 3699/1.2 од 06.11.2018. 

године, који је донео надзорни одбор Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола . 

2.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                      ПРЕДСЕДНИК          

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                            

Број:  110-60/2018-05-III                                                                                             Драган Живановић с.р. 

Дана: 19.11.2018. године                       

 

-16- 
На основу члана 46. Закона о локалној смоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016 др. Закон и 47/2018), члана 19. Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Службени 

гласник СО Топола“ број 20/2013 и 6/2014)  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 19.11.2018. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Извештај о стању јавних зелених површина за 2018.  годину број 3607/4.1 од 29.10.2018. 

године као у тексту подносиоца Извештаја - Јавног Комунално Стамбеног Предузећа „Топола“ Топола 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 352-206/2018-05-III                                                                                                     Драган Живановић с.р. 

Дана: 19.11.2018. године 

 

-17- 
На основу члана 6. и 17. Закона о полицији („Службени гласник, бр. 6/2016 и 24/2018), члана 46. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине  Топола („Службени гласник СО 

Топола“ број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО 

Топола“ број 14/2008),   

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 19.11.2018. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

I 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXII      Број 20      27. новембар 2018.     страна  25 

 
У  тачки III Решења о образовању Савета за безбедност општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 1/2015) уместо „Љубиша Недељковић из Тополе, представник школства“ треба да стоји: 

„Милош Петковић из с.Топола, представник школства“. 

У истој тачки уместо „Иван Марковић из Тополе, представник спортског удрушења“ треба да 

стоји: „Иван Пантић из Тополе, представник спортског удружења“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-350/2018-05-III                                                                                               Драган Живановић с.р. 

Дана: 19.11.2018. године         

 

-18- 
На основу члана 189. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању 

(„Сл. гласник РС“ бр. 18/2010 и 101/2017), чланова 11, 12. и 13. Правилника о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама васпитања („Сл. гласник 

РС“ бр. 146/2014), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник СО Топола“ број 

12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“ број 14/2008) 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 19.11.2018. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

 о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања  

у Предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 

 

1. 

У Решењу о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској 

установи „Софија Ристић“ Топола тачка 4. код 13. групе у табели опис се мења и гласи: „Треће и свако 

наредно дете које живи у породици са троје и више деце, према редоследу рођења“. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику  СО Топола“ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-202/2018-05-III                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 19.11.2018. године                                                                                                     Драган Живановић с.р.            

 

-19- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014- др. 

закон и 101/2016-др.закон), чланова 11., 12. и 13. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у предшколским установама васпитања („Службени гласник РС бр. 

146/2014), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 11/2008 и 6/2013), 

члана 3. и 21. Одлуке о општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/2008 и 

6/2013) и члана 2. Пословника општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

14/2008), 

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 19.11.2018.године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколској установи и утврђивању учешћа корисника у финансирању услуге предшколског 

васпитања и образовања 
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Члан 1. 

У Правилнику о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколској установи и утврђивању учешћа корисника у финансирању услуге предшколског васпитања 

и образовања („Службени гласник СО Топола“ број 3/2018) члан 9.код 13. групе у табели опис се мења 

и гласи: „Треће и свако наредно дете које живи у породици са троје и више деце, према редоследу 

рађања“ 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Топола” 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                        OПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 110-63/2018-05-III                                                                                                       Драган Живановић с.р. 

Дана: 19.11.2018.године     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С А Д Р Ж А Ј 

  

1. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборнику Миленић Ненаду из Доње 

Трнаве  Страна 1. 

   

2. Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину Страна 1. 

3. Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2019,годину на територији општине Топола Страна 2. 

4. Предлог Одлуке о висини амортизације за утврђивање пореза на имовину Страна 4.  

5. Предлог Одлуке о другој измени и допуни Плана генералне регулације насеља 

Тополе Страна 4.  

6. Предлог Одлуке о неприступању израде стратешке процене утицаја на животну 

средину за другу измени и допуну Плана генералне регулације насеља Тополе Страна 6. 

7. Предлог Одлуке о приступању израде стратешке процене на животну средину 

План детаљне регулације ,,Урбанистичких подцелина ,,К1“ и ,,К2“ у општини 

Топола Страна 6. 

8. Предлог одлуке о другој измени и допуни Одлуке о правима на материјалну 

подршку и услуге социјалне заштите у општини Топола Страна 7. 

9. Предлог Одлуке о формирању социјалног сервиса за помоц у кући Страна 8. 

10. Предлог Одлуке о I измени и допуни Програма коришћења средстава фонда за 

заштиту животне средине за 2018.годину  Страна 9. 

11. Предлог Одлуке о утрђивању раскида уговора о поверавању обављања 

комуналне делатности управљање отпадом кроз реализацију пројекта изградње 

линије за сепарацију и рециклажу комуналног одпада и био гасне станице 

закључен између општине Топола и привредног друштва ,,Greenenko Top“д.о.о 

Топола Страна 10. 
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12. Предлог Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за варедне 

ситуације Страна 10. 

13. Предлог Решења о именовању Општинског савета родитеља Страна 11. 

14. Програм рада зимске службе Страна 13. 
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16. Решење о усвајању Извештаја о стању зелених површина за 2018.годину Страна 24. 

17. Решење о измени Решења о образовању савета за безбедност општине Топола Страна 24. 

18. Решење о измени решења о утврђивању економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколској установи ,,Софиј Ристић“ Страна 25. 

19. Правилник о изменама Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 

васпитања и образовања у предшколској установи и утврђивању учешћа 

корисника услуга прешколског васпитања и оразовања Страна 25. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

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

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

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

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

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


