
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Година XXIII         Број 11       Топола        23. Јул 2019. године       

-1- 
На основу члана 54a, став 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 

129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и 

праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС”, број 

63/2017 од 28. јуна 2017, у даљем тексту: Уредба), Правилника о садржини, роковима и поступку 

достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте („Службени гласник РС”, број 18/2018 од 

9. марта 2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Тополa”, број 2/2019), члана 10. 

и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 3/2019 и 5/2019), 

члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 5/2019), а у 

складу са тачком 3. Решења број 020-332/2018-05 од 29.10.2018. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  22.7.2019. године, донело је  

 

Другу измену и допуну Плана јавних инвестиција општине Топола 

 у периоду 2019-2021. године 

 

Члан 1. 

У члану 1. Плана јавних инвестиција општине Топола у периоду 2019-2021 године, број 110-69/2018-05-III 

и 110-14/2019-05-III од 04.02.2019. године, врше се следеће измене: 

У Сектору I-Пољопривреда и рурални развој,  

 редни број 1. износ од 5.582.647,00 динара замењује се износом од 5.914.280,00 динара - део средстава 

на ек. класификацији 511. 

СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

I 1. Назив пројекта: 

Унапређивање економског развоја подршком гајења воћа 

у општини Топола-УНОПС-ЕУПРО 

Пројекат подразумева израду техничке документације за 

унапређивање економског развоја подршком гајења воћа у 

општини Топола - Уговор о донацији за унапређење 

економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола-

УНОПС-ЕУПРО, у циљу повећања учешћа мале воћарске 

индустрије на српском и другим тржиштима као и подршка 

локалној економији кроз стварање нових радних места у 

индустрији воћа. 

Укупна вредност пројекта је 48.913 EUR-a. 

Програм 5-Пољопривреда и рурални развој 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01 - буџет општине Топола-2.661.140  динара 

извор -06 –донације од међународних организација- 3.548.880  

динара 

5.914.280   
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извор-08 – донације -/ динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач-Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

У Сектору II-Заштита животне средине, 

 редни број 1. износ од 7.355.000,00  динара замењује се износом од 6.715.000,00 динара. 

СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

II 1. Назив пројекта: 

Изградња фекалне канализације  насеља ,,Торови-Јокић 

крај'' у Тополи   

Радови се односе на изградњу фекалне канализације насеља 

„Торови-Јокић крај” у Варош Тополи, а у складу са пројектно 

техничком документацијом коју је израдио Истраживачко-

развојни центар „ФПЕ Футура” доо из Параћина. Надзор над 

извођењем радовова врши надзорни орган који је изабран у 

складу са законским прописима. 

Уговорена вредност радова је 27.288.367,02 динара нето. 

Програм 6-Заштита животне средине 

Година почетка реализације пројекта-2017 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ЈКСП 

„Топола” из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

6.715.000   

У Сектору III-Опште услуге јавне управе, 

 редни број 2 табеле, брише се, тако да редни број 3 постаје редни број 2, износ од 1.060.000,00 

динара замењује се износом од 1.760.000,00 динара, а редни број 4 постаје редни број 3, износ од 760.000,00 

динара замењује се износом од 1.840.000,00 динара. 

СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

III 2. Назив пројекта: 

Суфинансирање општине за израду пројектно-техничке 

документације за зграду дома биоскопа и месних заједница 

села Тополе  

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019  

категорија пројекта по вредности- врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-1.200.000 динара 

извор-01-Месне заједнице Љубесело, Митровчић и Бор-

560.000 динара  

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и Месне 

заједнице 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Тополанови пројекат/пројекат у току 

1.760.000   
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 3. Назив пројекта: 

Инвестиционо одржавање зграда Месних заједница 

У МЗ Г. Трнава-Варошица, МЗ Г.Трнава-Витлина, МЗ Д. 

Трнава, МЗ Д. Трнава-Покозица и МЗ Д. Трнава-Греда 

планирају се средства за израду пројектно-техничке 

документације и извођење радова на помоћном објекту за 

смештај огрева у дворишту амбуланте у Г. Трнави-500.000 

динара. 

У МЗ Липовац средства се планирају за набавку и уградњу 

ПВЦ прозора и врата на капели-30.000 динара. 

У МЗ Загорица средства се планирају за израду пројектно-

техничке документације за реконструкцију зграде МЗ-80.000 

динара. 

У МЗ Винча средства се планирају за израду пројектно-

техничке документације за реконструкцију Дома културе-

50.000 динара. 

У МЗ Крћевац  средства се планирају за узградњу спортског 

терена и дечјег игралишта код Дома културе-100.000 динара 

У МЗ Варош Топола средства се планирају за израду ПТД 

објеката у Варош Тополи-350.000 динара 

У МЗ Клока средства се планирају за сређивање објекта у 

порти шора-170.000 динара 

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019  

категорија пројекта по вредности- врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и Месне 

заједнице 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

1.280.000   

У Сектору IV-Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

 редни број 1, износ од 2.200.000,00  динара замењује се износом од 1.600.000,00 динара, 

 редни број 2, износ у колони 4/2019, од 18.000.000,00  динара замењује се износом од 12.926.635,15 

динара, и додаје се редни број 3 и редни број 4. 

СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

IV 1. Назив пројекта: 

Израда пројектно-техничке документације за путеве, 

улице, мостове и саобраћајну сигнализацију 

ПТД је неопходна у циљу реализације Програма за текуће и 

инвестиционо одржавање путева, улица и мостова у складу са 

Законом о планирању и изградњи. Одељење за инпекцијске 

послове и инвестиције израдило је предлог програма за текуће 

и инвестиционо одржавање путева по месним заједницама и 

санацију моста на реци Каменици на локалном путу за МЗ Бор.   

Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

Година почетка реализације -2019 

планирано време реализације -2019  

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

1.600.000   

 2. Назив пројекта: 

Обрада постојећег коловоза и наношење асвалтног слоја 

Одељење за инпекцијске послове и инвестиције израдило је 

предлог програма за текуће и инвестиционо одржавање путева 

12.926.635,15 10.000.00  
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- путних праваца по месним заједницама за 2019. и 2020. 

годину дужине 8000 метара, ширине од 2,5-3 метра, укупне 

површине 12.926.21.865 м2. 

Процењена вредност извођења радова је 22.926.635,15 динара 

нето. 

Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

извор-08-донације мештана месних заједница 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 3. Назив пројекта: 

Изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра-

Друга фаза 

 

Пројекат има за циљ обезбеђење услова за приступ корисника 

објекту Визиторски центар у Тополи. Процењена вредност 

извођења радова је 3.000.000,00 динара нето. 

Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-630.000 динара 

извор-07-трансфери од других нивоа власти- 3.000.000  

динарапредлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола и 

ТО „Опленац” Топола нови пројекат/пројекат у току 

3.630.000   

 4. Назив пројекта: 

Изградња приступних саобраћајница са паркинг и 

пешачким површинама око Дома здравља ,,Свети Ђорђе,, у 

Тополи 

Пројекат има за циљ обезбеђење приступа новоизграђеном 

објекту Дома здравља 

Процењена вредност извођења радова је 19.281.317,29 динара 

нето. 

Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-/ динара 

извор-10-примања од домаћих задуживања- 23.137.581,00  

динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

23.137.581   

У Сектору V-Урбанизам и просторно планирање, 

 редни број 1, износ од 2.700.000,00  динара замењује се износом од 2.350.000,0 динара,  

 редни број 4, износ од 9.000.000,00 динара замењује се износом од 8.850.000,00 динара и додаје се редни 

број 6, Израда урбанистичког пројекта уређења блока око Визиторског центра у општини Топола у 

износу од 600.000,00 динара. 

СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 
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V 1. Назив пројекта: 

Уградња нове  уличне расвете  на територији општине 

Топола 

Општина Топола у буџету планира средства за постављање 

уличне расвете по месним заједница. У складу са Одлуком о 

поверавању делатности СО-е Топола ова комунална делатност 

је поверена ЈКСП „Топола” из Тополе. 

Програм 2-Комунлне делатности 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

2.350.000   

 4. Назив пројекта: 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

Општина Топола издваја финансијска средства ЈКСП 

„Топола” за отплату инвестиционих кредита за опрему и то за: 

-отплата рата кредита за камион смећар и износу од 

2.510.000,00 динара, 

- отплата рата кредита за ауточистилицу у износу од  

1.400.000,00 динара, 

- отплата рата финансијског лизинга за камион кипер у износу 

од 3.140.000,00 динара, 

- отплата рата финансијског лизинга за комбиновану машину у 

износу од 1.050.000,00 динара, 

- отплата рата кредита за поправку камиона смећар-рото 

бубањ у износу од 450.000,00 динара, 

- отплата рата кредита за набавку цистерне за воду- у износу 

од 300.000,00 динара, 

Програм 2- Комунлне делатности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ЈКСП 

„Топола” из Тополе  Овлашћени предлагач- Општинска 

управа општине Топола нови пројекат/пројекат у току 

8.850.000   

 6. Назив пројекта: 

Израда урбанистичког пројекта уређење блока око 

Визиторског центра у општини Топола 

Програм 4-Туризам 

Година почетка реализације пројекта-2018 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ТО 

„Опленац” Топола Овлашћени предлагач- Општинска управа 

општине Топола нови пројекат/пројекат у току 

600.000   

У Сектору VII-Економска и развојна политика,  

 Редни број 2, износ од 1.472.030,00 динара замењује се износом од 1.463.322,00 динара и додајe се 

редни број 3.- Израда ПТД за подземне и надземне објекте-део средства из буџета Пројекта Ефикасно 

управљање локалном јавном имовином-део средстава на ек.класификацији 511. 

СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 
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VII 2. Назив пројекта: 

Израда плана детаљне регулације за економски развој 

радне зоне 4 у Тополи-УНОПС-ЕУПРО 

Пројекат има за циљ:  

Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-146.332 динара 

извор -06- донација међународних организација-УНОПС-

ЕУПРО- 1.316.990 динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

1.463.322   

 3. Назив пројекта: 

Ефикасно управљање локалном јавном имовином 

Пројекат има за циљ: допринос ефикаснијој и 

транспарентнијој јавној управи и приближавање пословања 

грађанима кроз унапређење управљања имовином 

Програм 3- Локални економски развој 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-2.874.297 динара 

извор -06- донација међународних организација-УНОПС-

ЕУПРО- 18.112.381 динара предлагач идеје-Општинска 

управа општине Топола  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола  

нови пројекат/пројекат у току 

2.175.225   

У Сектору VIII-Здравство, 

 редни број 1. износ од 55.300.000,00  динара замењује се износом од 52.950.000,00 динара. 

СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

VIII 1. Назив пројекта: 

Адаптација зграде Дома здравља ,,Свети Ђорђе'' Топола 

Опис пројекта: Извођење радова на реконструкцији 

здравственог објекта (објекат број 4) у склопу Дома здравља 

„Свети Ђорђe” у Тополи, на катастарској парцели број 815/5  

К.О. Топола Варош. 

ПТД-Пројекат извођење-594.000,00 динара бруто-уговорена 

вредност. 

Уговорена вредност извођења радова на реконструкцији 

објекта је 55.783.000,97 динара са ПДВ-ом. 

Уговорена вредност радова на изградњи водовода и 

канализације у оквиру пројекта је 5.858.451,24 динара са 

ПДВ-ом. 

Програм 12-Здравствена заштита 

Година почетка реализације пројекта-2018 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-средње вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и Дом 

здравља „Свети Ђорђе” у Тополи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

52.950.000   

У Сектору IX-Образовање, 

 редни број 1. износ од 22.942.097,00  динара замењује се износом од 24.993.912,00 динара, 

 редни број 2. износ од 33.016.614,00  динара замењује се износом од 36.891.194,00 динара, 
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 редни број 3. Пројекат Реконструкција тоалета у ОШ „Карађорђе” у Тополи замењује се Пројектом 

Израда ПТД за гасну инсталацију у ОШ „Карађорђе” у Тополи, 

 редни број 8. износ од 600.000,00  динара замењује се износом од 532.000,00 динара, 

 редни број 9. износ од 500.000,00  динара замењује се износом од 596.000,00 динара, 

 редни број 11. износ од 7.945.500,00  динара замењује се износом од 5.500.000,00 динара, 

 редни број 12. износ од 540.000,00  динара замењује се износом од 445.000,00 динара, 

 редни број 13. износ од 240.000,00  динара замењује се износом од 310.000,00 динара, 

 редни број 16. износ од 304.796,00  динара замењује се износом од 4.197.354,00 динара и додају се  

 редни број 17, Пројекат-Израда ПТД за фискултурну салу у ОШ „Сестре Радовић” Белосавци у износу 

од 296.000,00 динара, 

редни број 18, Пројекат-Израда пројекта за извођење радова за игралиште на отвореном у ОШ ,,Живко 

Томић” у Доњој Шаторњи у износу од 30.000,00 динара. 

 
СЕКТОР Редни 

број 

 

Опис 

Планирана вредност 

реализације по годинама 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

IX 1. Назив пројекта: 

Доградња фискултурне сале у ОШ „Карађорђе” у Тополи 

ОШ „Карађорђе” је започела процес доградње фискултурне 

сале 2017. године. Прва фаза реализације пројекта која се 

односила на адаптацију свлачионица је завршена. Издата је 

грађевинска дозвола и извршена пријава радова.За другу фазу 

Општина Топола је конкурисала код Министарства омладине 

и спорта. Уговор о извођењу радова на завршетку доградње 

фискултурне сале на КП 590 К.О. Топола Варош је закључен 

и реализација је у току. 

Уговорена вредност радова (вишак радова) је 24.683.911,44 

динара са ПДВ-ом-Допис Министарства омладине и спорта-

Група за управљање инфраструктурним пројектина, број:404-

02-25/2018-08 од 18.07.2019. године 

Програм 9-Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2018 

планирано време реализације пројекта-2019  

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-9.755.055 динара 

извор-07-Министарство омладине и спорта -13.000.000,00 

динара  

извор-10- примања од домаћих задуживања-2.238.856,68 

динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ОШ 

„Карађорђе” у Тополи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

24.993.912   

 2. Назив пројекта: 

Изградња фискултурне сале у ОШ „Живко Томић” Д. 

Шаторња-друга фаза 

Фискултурна сала је пројектована димензија 28,50*25,03 м са 

трибином са једне стране. Пратеће просторије су смештене 

испод трибина.Укупна нето површина сале је 664,55 м
2
. 

Површина галерије је 219,46 м
2
. Пројекат обухвата 

грађевинско и грађевинско-занатске радове необухваћене 

првом фазом,водовод и канализацију,електроинсталације, 

машинске инсталације, заштиту од пожара и разно. 

Уговорена вредност радова  је око 26.239.293,50 динара без 

ПДВ-а. 

Извештај надзорног органа-вишак-мањак изведених радова-

3.844.337,00 динара без ПДВ-а. 

 Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2017-прва фаза 

36.891.194   
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планирано време реализације пројекта-2019  

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-28.452.637,00 динара и 

извор-07-Министарство привреде -8.438.557,00 динарабез 

ПДВ-а у складу са Одлуком о расподели и коришћењу 

средстава за подршку унапређења локалне и регионалне 

инфраструктуре - Градимо заједно, Министарства привреде 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ОШ 

„,Живко Томић” у Д.Шаторњи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 3. Назив пројектa: 

Израда пројекта за гасну инсталацију у ОШ „Карађорђе” 

у Тополи 

Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и школа 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

488.000   

 8. Назив пројекта: 

Изградња централног грејања у ОШ „Сестре Радовић”  

Белосавци, издвојено одељење у Маскару 

Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и школа 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

532.000   

 9. Назив пројекта: 

Израда пројектно техничке документације за енергетску 

ефикасност за зграду ОШ „Живко Томић” у Доњој 

Шаторњи 

Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и школа  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

596.000   

 11. Назив пројекта: 

Реконструкција и прикључак централног грејања на 

гасовод  у ПУ „Софија Ристић” Топола 

ПУ „Софија Ристић” је у 2018. години израдила пројектно-

техничку документацију за унутрашњу гасну инсталицају за 

објекте Вртића и Забавишта, а у циљу преласка на природни 

гас као извора енергента за загревање јавних објеката. 

Процењена вредност радова је 7.638.000,00 динара без ПДВ-а. 

Уговорена вредност радова за извођење је 5.167.265,00 динара 

без ПДВ-а 

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање 

Година почетка реализације пројекта-2018 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ПУ 

„Софија Ристић” у Тополи Овлашћени предлагач- Општинска 

управа општине Топола нови пројекат/пројекат у току 

5.500.000   
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 12. Назив пројекта: 

Израда пројектно техничке документације за енергетску 

санацију зграде забавишта  у ПУ „Софија Ристић” Топола 

Програм 8- Предшколско васпитање и образовање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ПУ 

„Софија Ристић” у Тополи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

445.000   

 13. Назив пројекта: 

Израда пројектно техничке документације за  санацију 

кухиње  у ПУ „Софија Ристић” Топола 

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ПУ 

„Софија Ристић” у Тополи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

310.000   

 16. Назив пројекта: 

Санација основне школе „Милан Благојевић” у 

Наталинцима 

Програм 9-Основно образовање и васпитање 

Влада РС-Канцеларија за управљање јавним улагањима је 

прихватила пројекат обнове објекта јавне намене који је у 

надлежности ЈЛС, а оштећен је или порушен услед дејства 

поплава и града у мају и јуну 2018. године-допис број: 351-01-

129/2018-01 од 25.12.2018. године којим су обезбеђена 

финансијска средства за грађевинске радове на санацији 

основне школе „Милан Благојевић” у Наталинцима, општина 

Топола. 

Вредност за извођење радова је 19.679.577,24 динара са ПДВ-

ом. 

Извештај надзорног органа-вишак-мањак изведених радова-

1.911.556,44 динара са ПДВ-а. 

Рок извођења радова је 90 дана 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019  

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01- буџет општине Топола-595.000 динара 

извор-07- Канцеларија за јавна улагања-19.679.577,24 динара-

плаћање директо на рачун извођача радова 

извор-07- Канцеларија за јавна улагања-1.911.556,44 

 динара-плаћање директо на рачун извођача радова 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ОШ 

„Милан Благојевић” у Наталинцима 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

4.197.354   

 17. Назив пројекта: 

Израда пројектно техничке документације за  

фискултурну салу у ОШ „Сестре Радовић” Белосавци 

Програм 9-Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и ОШ 

„Сестре Радовић” Белосавци 

296.000   
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Овлашћени предлагач- Општинска управа општине Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 18. Назив пројекта: 

Израда пројекта за извођење радова за игралиште на 

отвореном у ОШ „Живко Томић” у Доњој Шаторњи 

Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2019 

категорија пројекта по вредности-врло мале вредности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола и школа  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Тополанови пројекат/пројекат у току 

30.000   

 

Члан  2. 

Измена и допуна Плана јавних инвестиција општине Топола у периоду 2019-2021 године ступа на снагу 

даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                        ПРЕДСЕДНИК  

Број: 110-47/2019-05-III                                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 22.07.2019. године                                                                                                       Драган Живановић с.р. 

-2- 

На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007,   83/2014-др. 

Закон, 101/2016- др.Закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” 

број 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени гласник СО Топола” 

број 3/2019 и 5/2019) и члана 31. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола” број 

5/2019), у складу са Споразумом о сарадњи о реализацији Пројекта Реформа локалних финансија II у 

Србији (РЕЛОФ 2), број: 40-128/2019-05 од 14.05.2019. године 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана  22.07.2019. године, доноси 

 

Р  е  ш  е  њ  е 

о спровођењу Пројекта 

„Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ 2) “-прва фаза 

 

1. Одобрава се спровођење Пројекта „Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ 2)”-прва 

фаза који финансира Швајцарски Државни секретаријат за економске послове  (у даљем тексту 

„SECO”) кроз наставак јачања управљања јавним финансијама на локалном нивоу ради унапређења 

стратешке расподеле јавних средстава, чији је носилац град Крагујевац, са партнерским општинама 

Топола, Аранђеловац и Баточина. 

2. Прва фаза Пројекта спроводи се у периоду од 01. фебруара 2019. године до 31. децембра         2020. 

године кроз реализацију следеће компоненте - Увођење система надзора над радом локалних јавних 

предузећа (праћење и контрола фискалног ризика). 

3.   За спровођење Пројекта из тачке 1. решења не планирају се финансијска средства Одлуком о буџету 

општине Топола на име локалног учешћа.  

4. Овлашћује се Председник општине да донесе и потпише сва акта потребна за спровођење пројекта. 

5. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 

и Одељење ЛЕР Општинске управе Општине Топола. 

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општина Топола је по јавном позиву за учешће јединица локалних самоуправа у  Пројекту  РЕЛОФ 2 у 

Србији у априлу 2019. године поднела предлог пројекта за компоненту увођење или унапређење функције 

интерне ревизије на локалном нивоу и увођење система надзора над радом локалних јавних предузећа 

(праћење и контрола фискалног ризика). 

Град Крагујевац је био носилац свих активности.За општину Топола је прихваћена од стране  комисије у 

саставу-Швајцарска влада, Министарство финансија, Министарство привреде, Програм Релоф 2 и СКГО 

компонента Увођење система надзора над радом локалних јавних предузећа (праћење и контрола 

фискалног ризика). 
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Реализација пројекта ће допринети унапређењу развоја локалне инфраструктуре. 

На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 404-242 /2019-05-III                                                                                                      Драган Живановић с.р. 

Дана:22.07.2019. године 

-3- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола” 

број 2/2019), члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола” број 2/2019) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола” број 4/2019), а у складу са    Јавним Уговором о услузи одржавања гробаља на подручју општине 

Топола број 40-177/19-05 од 27.06.2019. године,  
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.7.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о контроли и надзору над вршењем услуга одржавања 

гробаља на подручју општине Топола 
  

1. Овлашћује се Одељење за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола – 

комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине и председници месних заједница на 

територији општине Топола на којој приватни партнер има право и  обавезу да обавља поверене 

комуналне делатности одржавања гробаља, да врши контролу и надзор над вршењем услуге одржавања 

гробаља на подручју општине Топола, а у складу са уговором који је код Општинске управе општине 

Топола заведе под бројем 40-177/2019-05 од 27.06.2019. године  (члан 2. и 5. Уговора). 

 

2. Овлашћује се руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе 

општине Топола да потписује радне налоге за сваки дан у месецу за који ће се издавати рачун – фактура 

за предметну услуге (одржавање гробаља). 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-234/2019-05-III                                                                                                       Драган Живановић с.р. 

Дана:  22.7.2019.годин 
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 С А Д Р Ж А Ј  

1. Другу измену и допуну Плана јавних инвестиција општине Топола у периоду 

2019-2021. године 

Страна 1. 

   

2. Решење о спровођењу Пројекта „Реформа локалних финансија II у Србији 

(РЕЛОФ 2) “-прва фаза 

Страна 10. 

   

3. Решење о контроли и надзору над вршењем услуга одржавања гробаља на 

подручју општине Топола 

 Страна 11. 

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 


