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-1- 
На основу члана 63. Закона о буџетском систему (,,Службени гласникРС” број 54/20019, 73/2010, 93/2012, 

62/2013,63/2013-исправка,108/2013,142/2014,68/2015-др.Закон,105/2015, 99/2016 , 113/2017,95/2018 i 31/2019) 

,члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС” број 129/2007,83/2014-др.Закон и 47/2018) 

и члана 15.став1.,тачка1. и 40. став 1., тачка 2. Стаута општине Топола ( ,,Службени гласник СО Топола” 

број 2/2019) 

Скупштина општине Топола  је на седници дана 29.07.2019. године,донела 

 

 

ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

I  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања,расходи и издаци буџета општине Топола за 2019. годину ( у даљем тексу: буџет), 

састоје се од: 
Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 726.387.753,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 678.437.753,00 

- буџетска средства 568.717.841,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 60.475.803,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 47.950.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 537.647.143,00 

- текући буџетски расходи 463.271.370,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 28.667.958,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 226.379.303,00 

- текући буџетски издаци 161.766.039,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 30.612.845,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -37.638.693,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)  0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -37.638.693,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 25.376.438,00 

Неутрошена средства из претходних година 20.762.255,00 
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Издаци за отплату главнице дуга 8.500.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 37.638.693,00 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
Опис Економ. 

класиф. 
Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 726.387.753,00 

1. Порески приходи 71 341.720.000,00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)  711 198.250.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 97.050.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 26.670.000,00 

2. Непорески приходи,у чему: 74 62.267.850,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 1.200.000,00 

4. Трансфери 733 228.173.644,00 

5 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 47.950.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 764.026.446,00 

1. Текући расходи 4 537.647.143,00 

1.1. Расходи за запослене 41 142.075.210,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 236.968.749,00 

1.3. Отплата камата 44 920.000,00 

1.4. Субвенције 45 26.100.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 34.366.491,00 

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+4 

64+465 

44.370.446,00 

1.7. Трансфери 463 52.846.247,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 226.379.303,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  25.376.438,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2. Задуживање 91 25.376.438,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 25.376.438,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  8.500.000,00 

3. Отплата дуга 61 8.500.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 8.500.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 

финансирања 13) 

3 0,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 

(класа 3, извор финансирања 14) 

3 0,00 

Члан 2. 

Буџет општине Топола за 2019. годину састоји се од прихода и примања у износу од 726.387.753 динара и 

расхода и издатака у износу од 764.026.446 динара. Потребна средства за финансирање буџетског 

дефицита у износу од 37.638.693 динара и отплате дуга у износу од 8.500.000 динара , обезбедиће се из 

нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 20.762.255 динара и примања од 

задуживања у износу од 25.376.438 динара. 
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Члан 3. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 3.000.000 динара и користиће 

се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 300.000 динара и коритиће се 

у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему 

Члан 4. 

Укупна средства буџета у износу од 772.526.446 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по 

програмској структури датој у табели: 

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 
Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1.763.322,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 57.711.351,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 34.367.488,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 16.805.390,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 16.410.020,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 24.201.500,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 82.313.845,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 71.387.197,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 112.592.707,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 10.376.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 57.601.013,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 55.878.400,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 24.418.228,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 17.056.856,00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 163.629.129,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 15.014.000,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 11.000.000,00 

Укупно за БК 772.526.446,00 

 

Члан 5. 

Општина Топола  планирау 2019.години средства из развојне помоћи Европске уније : 

 За  спровођење  пројекта,  у  складу  са  Уговором  о  гранту,   у  оквиру  Регионалног стамбеног 

програма за решавање стамбених потреба избеглица у износу  од  90.000 еура  односно 10.710.000 динара 

без учешћа општине Топола ; 

 За   спровођење  пројекта ,,Унапређење   услуга  у  заједници за  стара  лица  у Општину Топола” који се 

финансира средствима ЕУ из Програма ИПА- 2013 укупне финансијске вредности 191.941,54 еура, и 

 За спровођење пројекта  ,,Ефикасно  управљање  локалном  јавном  имовином”  који  се финансира 

средствима ЕУ укупне финансијске вредности 206.211 еура. Носилац овог пројекта  је Општина Топола а 

партнери су општина Лапово и Рековац. 
 

 
Пројекат и корисник 

средстава 

Укупна вредност у еврима за цео 

период 

Средства ЕУ у 2019. години  

 
Средства за 

суфинансирање у 2019. 

години у РСД 

Средства 

 
ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 

У еврима У РСД 

Помоћ избеглицама кроз 

набавку грађевинског 

материјала 

 

 

 
 

90.000 

 

 

 
 

/ 

 

 

 
 

90.000 

 

 

 
 

10.710.000 

 

 

 
 

/ 

Унапређење услуга у 

заједници за стара лица 

у Општини Топола 

 

 

 
 

172.594 

 

 

 
 

19.348 

 

 

 
 

57.941 

 

 

 
 

6.981.186 

 

 

 
 

595.520 

Ефиксно управљање 

локалном јавном 

имовином 

 
 

174.975 

 
 

20.442 

 
 

120.924 

 
 

14.390.003 

 
 

1.621.752 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXIII      Број 12      30. Јул 2019.     страна  4 

 
Члан 6. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019,2020 и 2021. годину исказују се у следећем 

прегледу: 
Ек. 

Клас. 

Ред. 

број 
 

Опис 

Износ у динарима 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 
  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ИЗДАЦИ    

511 1. Реконструкција и прикључак централног 

грејања на гасовод ОУ Топола 
 
 

4.352.000 

 
 

/ 

 
 

/ 

 2. Израда пројектно-техничке документације за 

путеве,улице,мостове и саобраћајну сигнализацију 

 

1.600.000 

  

  

3. 

Доградња фискултурне сале у ОШ,,Карађорђе” у 

Тополи 
 

24.993.912 

 

/ 

 

/ 

  

4. 

Изградња фискултурне сале у ОШ ,,Живко Томић” 

Д.Шаторња 

 

36.711.194 

 

/ 

 

/ 

 5. Реконструкција,рационализација и одрж.јавне расвете –

Јавно приватно партнерство 

11.000.000 11.000.000 11.000.000 

 6. Доградња зграде ПУ ,,Софија Ристић” Топола 2.462.000 / / 

 7. Реконструкција и прикључак централног грејања  

на  гасовод у ПУ ,,Софија Ристић” Топола 

5.500.000 / / 

 8. Израда пројектно техничке документације за 

енергетску санацију зграде забавишта у ПУ,,Софија 

Ристић” Топола 

445.000 / / 

 9. Израда пројектно техничке документације за 

санацију кухиње у ПУ,,Софија Ристић” Топола 

310.000 / / 

  
10. 

Израда   пројектно-техничке   документације за 

реконструкцију система грејања у згради 

100.000 / / 

 
  Библиотеке ,,Радоје Домановић” Топола    

  
11 

Изградња прилаза за инвалиде у згради 

Културног центра Топола 

100.000 / / 

  
12. 

Уградња нове уличне расвете на територији 

општине Топола 

2.350.000 / / 

  
13. 

Изградња канализације на локацији Митровчић- 

Ваганац 

4.100.000 9.021.458 / 

  
14. 

Изградња фекалне канализације 

,,Торови-Јокић крај” у Тополи 

 насеља 6.715.000 / / 

  
15. 

Изградња кишне канализације 

Деспотовица 

у насељу 7.626.500 7.283.303 / 

  
16. 

Изградања водоводне линије у селу Жабари- 
потес Царева главица 

5.860.000 5.960.000 / 

  

17. 

Изградања водоводне линије у улици војводе Путника 

у Тополи 

1.210.000 1.515.000 / 

  
18. 

Изградања канализације у делу насеља 

,,Камењак”-Топола 

1.210.000 3.500.867 / 

  

19 

Израда пројектно-техничке документације за извођење 

радова за дом ученика Средње школе 

,,Краљ Петар I “ у Тополи 

120.000 / / 

 20. Адаптација зграде Дома здравља ,,Свети Ђорђе” 

Топола 

52.950.000 / / 
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 21. Инвестиционо одржавање зграде 

заједица 

 Месних 1.840.000 / / 

 22. Израда пројектно-техничке документације (идејни 

пројекат,пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за 

извођење), у оквиру пројекта ,,Унапређивање 

економског развоја подршком гајења воћау у 

општини Топола” 

5.914.280 / / 

 23. Суфинансирање за израду пројектно-техничке 

документације за зграду дома биоскопа и 

месних заједница 

1.200.000 / / 

 24. Изградња паркинга и тротоара око Визиторског 

центра –Друга фаза 

3.630.000 / / 

  

25. 

Изградња приступних саобраћајница са паркинг и 

пешачким површинама око Дома здравља 

,,Свети Ђорђе” у Тополи 

23.137.581   

 26. Санација о.ш. ,,Милан Благојевић” у 

Наталинцима 

4.197.354   

 27. Израда урбанистичког пројекта уређења блока 

око Визиторског центра у општини Топола 

600.000   

  УКУПНО: 210.234.821 38.280.628 11.000.000 

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

512  Машине и опрема    

 1. Административна опрема  
5.979.701 

 
/ 

 
/ 

  УКУПНО :  
5.979.701 

 
/ 

 
/ 

  В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    

451  Капиталне субвенције јавним нефинасијским 

предузећима и организацијама 

   

 1. ЈКСП,,Топола,, за отплату инвестиционих 
кредита за опрему 

8.850.000 / / 

  УКУПНО : 8.850.000 / / 

  Г.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

   

 

463  Капитални трансфери другим нивоима власти    

  
1. 

Израда   пројекта   за  гасну  инсталацију у 

ОШ,,Карађорђе” у Тополи. 
 

488.000 
 

/ 
 

/ 

 2. Уградња   видео   надзора у ОШ ,,Милан 

Благојевић” Наталинци 
 

150.000 

/ / 

 3. Реконструкција ограде у ОШ ,,Милан 

Благојевић” Наталинци-издвојено одељење у 

Клоки 

 

100.000 

  

 4. Извођење електроинсталација и санација 

водоснабдевања у О.Ш. ,,Милутин Јеленић” 

Горња Трнава-издвојено одељење у Д.Трнави 

 

240.000 

/ / 

 5. Санација подова у О.Ш. ,,Милутин Јеленић” 

Горња Трнава 

180.000   

  

6. 

Изградња централног грејања и пројектно техничке 

документације у О.Ш.,,Сестре Радовић” Белосавци, 

издвојено одељење у 

Маскару 

 

532.000 

 

/ 

/ 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXIII      Број 12      30. Јул 2019.     страна  6 

 
 7. Израда пројектно техничке документације за 

фискултурну салу у О.Ш. ,,Сестер Радовић” у 

Белосавцима 

 

296.000 

  

  

8. 

Израда пројектно техничке документације за 

енергетску ефикасност за зграду О.Ш. ,,Живко 

Томић” у Доњој Шаторњи 

 

596.000 

 

/ 

 
/ 

 9. Израда пројекта за извођење радова за 

игралиште на отвореном у О.Ш.,,Живко Томић” 

У Доњој Шаторњи 

 

30.000 

  

  УКУПНО : 2.612.000 / / 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
Назив пројекта Износ у динарима 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

0101-01 Пројекат - Унапређење економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола 6.210.020,00 

Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 6.210.020,00 

 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0401-01 Изградња фекалне канализације ,,Торови-Јокић крај” 6.715.000,00 

0401-02 Изградња кишне канализације у насељу ,,Деспотовица” И фаза 7.626.500,00 

0401-03 Изградња канализације у делу насеља ,,Камењак” у Тополи 1.210.000,00 

Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 15.551.500,00 

 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

0501-03 Пројекат - Реконструкција,рационализација и одржавање јавне расвете 11.000.000,00 

Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 11.000.000,00 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

0602-01 Родна равноправност на делу 270.000,00 

0602-03 Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод Општинске управе општине Топола 4.352.000,00 

Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 4.622.000,00 

 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

0701-01 Пројекат ,,Изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра на туристичкој локацији језгра старе Тополе” 3.630.000,00 

0701-02 Пројекат ,,Изградња приступних саобраћајница са паркинг и пешачким површинама око Дома здравља у Тополи 23.137.581,00 

Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 26.767.581,00 

 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0901-02 Пројекат-,,Унапредјење услуга у заједници за стара лица у Опстини Топола” 6.511.595,00 

Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 6.511.595,00 

 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1101-01 Пројекат-Израда плана детањне регулације за економски развој радне зоне 1.463.322,00 

Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1.463.322,00 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1102-01 Изградња водоводне линије Жабаре-потес Царева главица 5.860.000,00 

1102-02 Изградња водоводне линије у улици војводе Путника 1.210.000,00 

Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 7.070.000,00 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

1201-01 Велика школска позорница 285.000,00 

1201-02 Манифестација ,,Бадњи дан-Божић” 415.492,00 

1201-03 Промоција програма ,,Тополско лето 2019” 250.000,00 

1201-04 Фестивал хорова и хорске музике 0,00 

1201-05 Ликовна колонија у Липовцу 570.000,00 

1201-06 Фестивал Дуо драме 1.300.000,00 

1201-07 Рок концерт 715.000,00 

1201-08 Петровдански концерт 300.000,00 

1201-09 Слава општине Топола-Мала Госпојина 485.000,00 

1201-10 Етно сајам 2.435.000,00 

Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 6.755.492,00 

 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1501-01 Ефикасно управљање локалном јавном имовином 20.986.678,00 

1501-02 Изградња канализације на локацији Митровциц-Ваганац 4.100.000,00 

1501-03 Пројекат-,,Снага ГИС-а за одрживи друштвено економски развој општине Топола” 9.280.810,00 

Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 34.367.488,00 

 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1502-01 Изградња пешачке стазе и летњиковца на Опленцу 0,00 

1502-02 
Јачање капацитета сеоског туризма кроз економско и социјално оснаживање и родну равноправност свих чланова 
пољоп. 

100.000,00 

1502-04 Културно туристичка манифестација ,,Опленачка берба” 9.200.000,00 

Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 9.300.000,00 
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Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1801-01 Адаптација зграде Дома здравља ,,Свети Дјордје,, у Тополи 52.950.000,00 

Укупно за програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 52.950.000,00 

 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

2001-01 Доградња заграде ПУ ,,Софија Ристић” Топола 2.462.000,00 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

Назив пројекта Износ у динарима 

2001-02 Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод у ПУ ,,Софија Ристић” Топола 5.500.000,00 

Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 7.962.000,00 

 

Програм 2002 Основно образовање и васпитање 

2002-01 Доградња фискултурне сале у ОШ ,,Карађорђе” Топола 24.993.912,00 

2002-02 Изградња фискултурне сале у ОШ,,Живко Томић” Шаторња 36.891.194,00 

2002-03 Санација О.Ш. ,,Милан Благојевић” Наталинци 4.197.354,00 

Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање 66.082.460,00 

 

Укупно за БК 0 ОПШТИНА ТОПОЛА 256.613.458,00 
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IV  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. и пројекцијама за 2020. и 

2021. годину,које је донео министар надлежан за послове финансија       на      основу      члана      36а       

Закона о буџетском  систему( ,,Службени гласник РС” бр.54/2009,73/2010, 101/2010. 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2014,108/2014,142/2014,68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018 и 

31/2019), и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у локалној администрацији ( 

,,Службени гласник РС” број 68/2015 и 81/2016-одлука УС),број запослених код корисника буџета не 

може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 

- ....................82 ..................запослених у локалној администрцији на неодређено време;  

- ......................8...................запослених у локалној администрацији на одређено време, 

-.....................45...................запослених у предшколским установама на неодређено време; 

-.......................5...................запослених у предшколским установама на одређено време; 

-.......................9...................запослених у установама културе на неодређено време; 

-.......................1...................запослених у установама културе на одређено време; 

-.......................7...................запослених код осталих индиректних корисника буџета на неодређено 

време; 

-.......................1...................запослених код осталих индиректних корисника буџета на одређено време. 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана а 

планирана су у складу са упуством Министарства финансија. 

Члан 10. 

За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је 

Председник општине. 

Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац),  односно лице које је одговорно за управљање средствима,преузимање  

обавеза,издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа ,као и за издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету. 

Члан 12. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком,поред функционера 

односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,одговоран је 

начелник општинске управе и руководилац одељења за буџет,финанисије, привреду и друштвене 

делатности Општинске управе. 

Члан 13. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње информише председника општине (општинско веће),а обавезно у року од петнаест 

дана по истеку шестомесечног,односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,председник општине ( 

општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања 

између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA    Година XXIII      Број 12      30. Јул 2019.     страна  93 

 
Члан 14. 

Одлуку - Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси  

председник општине или општинско веће. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије до 50.000,00 динара доноси председник општине а преко тог износа 

општинско веће. Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,00 динара, Одлуку-Решење може 

донети председник општине а исту верификовати на општинском већу. 

Члан 15. 

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском 

систему. 

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему,може 

поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита 

од 10%,уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

Члан 16. 

Новчана средства буџета општине ,директних и индиректних корисника тог буџета,као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине,воде се и 

депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 17. 

Обавезе које прeузимају директни и иниректни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54.Закона о буџетском систему, могу 

преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година,на 

основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише 

до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање 

по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

Корисник буџетских средстава ,који одређени расход извршава из средстава буџета и из другух 

прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.  

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а не извршене у 

току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 

одобрених апропријација овом Oдлуком. 

Члан 18. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен 

другачији метод. 

Члан 19. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није друкчије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити 

уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.став3. Закона о буџетском систему. 

Члан 20. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова ,морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени 

гласник РС”,број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

Јавна набавка мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних 

добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 

динара. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA    Година XXIII      Број 12      30. Јул 2019.     страна  94 

 
Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 

трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

Члан 22. 

Корисници  буџетских  средстава  дужни  су  да преузете обавезе измире у року утврђеном 

законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Приоритет у изврашавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове,трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава су дужни да поштују приоритете у извршавањеу расхода и издатака 

из става 1. и 2.овог члана и да доставе месечне извештаје надлежном органу општинске управе о 

доспелим а неизмиреним обавезама и да на основу истих утврде приоритете за плаћање. 

Члан 23. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.  

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

Члан 24. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су,у складу са истим чланом Закона , 

председник општине,односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог 

инвестирања. 

Члан 25. 

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити кориснике јавних средстава , 

укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину 

општине. 

Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности надлежних органа,засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2019. године,уколико средства потребна за исплату плата нису 

обезбеђена у оквиру износа средстава која су,у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 

буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.  

Члан 26. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход 

амортизације и употребе средстава за рад 

Члан 27. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне 

ствари којим управљају други корисници јавних средстава локалног буџета ,не плаћају закуп у 

2019,осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности. 

Члан 28. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са 

одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ( ,,Службени гласник РС ,,, број 61/2005,107/2009,78/2011 

и 68/2015). 
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Члан 29. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године, 

средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години,која су овим корисницима 

пренета у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2018. годину.  

Члан 30. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Топола из другог буџета (Републике,Покрајине,друге 

општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 

средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,као и у случају уговарања донације,чији 

износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке,орган управе надлежан за 

финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, 

у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

На предлог органа надлежног за финансије Председник општине или Општинско веће доноси решење 

о промени обима буџета. 

Члан 31. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава 

у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће 

се вршити уколико корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан 

законом , односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили локалном органу 

управе надлежном за финансије. 

Члан 32. 

У буџетској 2019.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста 

накнада о бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и 

индиректне кориснике средстава буџета,осим јубиларних награда за запослене које су то право 

стекли у 2019. години. 

Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних 

корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним 

критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.  

Члан 33. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 

примања,који нису општи приход буџета(извор 01-Приходи из буџета),обавезе може преузимати 

само до нивоа остварења тих прихода или примања,уколико је ниво остварених прихода и примања 

мањи од одобрених апропријација. 

Члан 34. 

Ову одлуку обавјавити у „Службеном гласнику општине Тополе”,интернет страници и доставити 

Министарству надлежном за послове финансија. 

Члан 35. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Број:020-230/2019-05-I                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  29.07.2019. године                                                                                              Драган Јовановић, с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ПРВЕ  ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ  ОДЛУКЕ 

О  БУЏЕТУ 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за  предлагање Прве  измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину-

Ребаланс Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину је у складу са чланом 63.Закона о буџетском 

систему-(,,Сл.гласник РС,,број 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 )  којим је предвиђено 

да се ребалансом буџета,који на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина 

локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или 

истом нивоу и чланом 32. Закона о локалној самоуправи-(,,Сл.гласник РС,,број 129/07,83/2014- др.Закон, 

101/2016-др.Закон и 47/2018) којим је предвиђено да СО-е доноси буџет и члану 15. став 1. и 40. став 1. 

Статута општине Топола (,, Службени гласник СО Топола ,, број 2/2019) и члану 154. став 2. и 155. став 

3.Пословника Скупштине општине Топола-(,,Сл.гласник СО Топола,,број 3/2019).  

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ-прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола: 

1. Добијање сагласности од стране Министарства финансија РС, број: 401-00-02594/2019-03 од 

11.07.2019. године на претходно достављени захтев општине Топола за давање мишљења о 

дугорочном кредитном задуживању у току 2019. године ради финансирања капиталних 

инвестиционих расхода у износу од 25.376.437,43 динара. 

2. Усклађивање Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину (,, Службени гласник СО Топола,, 

број 22/2018) са Одлуком о утврђивању намене неутрошених буџетских средстава, средстава из 

сопствених извора и средстава из осталих извора буџетских корисника на дан 31.12.2018. године, 

број 020-14/2019-05-III од 21.01.2019. године у износу од 20.762.255,26 динара. 

3. Предлог нацрта Прве  измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину израђен је 

на основу параметара, процена и инструкција за реализацију програмских активности и пројеката 

кроз планирање приходне и расходне стране буџета.Локални орган управе надлежан за финансије 

сагледао је податке о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у претходном 

периоду (01.01.2019.-30.06.2019.год.) као и процене и пројекције кретања финансијских параметара 

до краја године, обрадио захтеве корисника буџетских средстава по критеријуму процене које 

активности не могу бити реализоване у 2019. години, а планиране су буџетом, односно које би се 

активности могле окончати до краја 2019. године и доставио извршном органу .  

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ПРВОМ ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ОДЛУКЕ 

ПРИХОДИ 

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и примања, расхода и издатака из извора 

финансирања 01- ( у односу на Одлука о буџету општине Топола за 2019. годину - ,,Службени гласник Со 

Топола,, број: 22/2018 ) за 24.319.568,00 динара, односно 3,99 % . 

Код појединих прихода и примања увећали смо планирана средства на основу остварења прихода и 

примања у претходном периоду (01.01.2019.-30.06.2019.год.) и процене остварења тако планираних 

прихода који значајно учествују у укупним приходима (порез на зараде, порез на заоставштину, наслеђе и 

поклоне...) 

-Порез на доходак- за 7% 

-Порез на заоставштину, наслеђе и поклон-за 20% 

-Порез на финансијске и капиталне трансакције-за 17% 

-Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају- за 4% 

-Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници- за 6% 

-Продаја од стране тржишних организација- за 95% 

-Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године- за 20% 

и смањили планирана средства код Закупа непроизведене имовине-Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама и Таксе у корист нивоа општина –Такса за озакоњење објеката у корист 

нивоа општинаи. На основу напред наведеног: 

Текући приходи и примања у Одлуци планирани  из свих извора финансирања износе  751.764.191 динара и 

то: 

- Приходи и примања из буџета ( колона 3 табеле-План прихода-Извор 01) у износу од  616.667.841 

динара 
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- приходи из осталих извора ( колоне 4 и 5, -Извор 04-10, сопствена средства, донације, трансфери и 

примања од домаћих задуживања) у износу од 135.096.350 динара. 

Укупно планирани приходи и  примања укључујући пренета средства  из 2018.год. ( 20.762.255 динара), 

износе 772.526.446 динара. 

1.Претходни буџет-698.987.700 динара. 

2.Ребаланс-              772.526.446 динара. 

РАСХОДИ 

У расходној страни буџета  дати су расходи и издаци свих ДКБС, ИКБС и осталих корисника буџетских 

средстава по Програмима. 

Корисници буџета су извршили  неопходне измене у својим финансијским плановима према својим 

потребама. Обухваћене  су и  измене планираних  средства која су добијали распоредом из текуће буџетске 

резерве и променом апропријација а у складу са Законом о буџетском систему.  

Раздео 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ - повећање за 359.000,00 динара (усклађивање плана на категорији 

расхода-расходи за запослене, а у складу са законским повећањем основице за обрачун плата према 

Закључку Владе РС и повећање расхода на услугама по уговору-објављивање тендера и информативних 

огласа и накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија).  

Раздео 2-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - повећање за 130.000,00 динара (усклађивање плана на категорији 

расхода-расходи за запослене, а у складу са законским повећањем основице за обрачун плата према 

Закључку Владе РС и категорији осталих дотација и трансфера).  

Раздео 3-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ- нема промене 

Раздео 4- ОПШТИНСКА УПРАВА –  

 

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,  

-  програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина –повећање за 

16.497.149,00 динара, односно 14% (усклађивање плана на категорији расхода-расходи за запослене, а у 

складу са законским повећањем основице за обрачун плата према Закључку Владе РС и Сагласности 

Министартва финансија РС, број 401-00-02941/2018-03 од 22.11.2018. године и повећање код економских 

класификација сталних трошкова-услуге за електричну енергију). 

-програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница 

-повећање за 96.000,00 динара (инвестиционо одржавање објеката Месних заједница, набавка 

нематеријалне имовине-компјутерски софтвер) и 68.810,00 динара за редовно функционисање месних 

заједница- стални трошкови, услуге по уговору. 

-  програмска активност 0602-0003-Сервисирање јавног дуга-смањење за 1.880.000,00 динара (усклађивање 

отплате камата и отплате главнице код домаћих пословних банака са кретањем курса ЕУР-а код НБС) 

-  програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 3.000.000,00 динара 

(ограничена до  4% укупних прихода и примања, троши се у складу са чланом 69. ЗОБС ) 

-  програмска активност 0602-0010-Стална буџетска резерва планирана је у износу од 300.000,00 динара 

(троши се у складу са чланом 70. ЗОБС) 

- Пројекат  0602-01-Пројекти из области праћења родне равноправности-нема измена (270.000,00 динара) 

- Пројекат 0602-03-Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод ОУ Топола-нема промена 

(4.352.000,00 динара) 

Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање - смањење за 8.708,00 динара код Пројекта 

Израда ПДР за економски развој радне зоне – грант 004 чија је реализација у току. 

Програм 2-Комуналне делатности-повећање за 200.000,00 динара на име накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних органа-Зоохигијена и увођење нове програмске активности-Одржавање 

гробаља и погребне услуге у износу од 3.591.351,00 динара.  

Смањење код капиталних субвенција за 150.000,00 динара и програмској активности-

управљање/одржавање јавним осветљењем- улична расвети за 350.000,00 динара и Пројекту 0401-01-

Изградња фекалне канализације насеља ,,Торови-Јокић крај,, у Варош Тополи за 640.000,00 динара. 

Програм 3-Локални економски развој-повећање за 14.255.733,0 динара 

-код Пројекта Ефикасно управљање локалном јавном имовином  чија је реализација у току за 4.974.923,00 

динара због обезбеђена средстава локалног учешћа општине у Пројекту са ПДВ-ом и додатних средстава од 

стране донатора . 

-Уведен је нови Пројекат 1501-03-,,Снага ГИС-а за одрживи друштвено-економски развој општине Топола,, 

у износу од 9.280.810,00 динара за 2019. годину. 
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Програм 4-Развој туризма, повећање за 3.380.396,00 динара динара (усклађивање плана на категорији 

расхода-расходи за запослене, а у складу са законским повећањем основице за обрачун плата према 

Закључку Владе РС и расхода за редовно функционисање јавне службе. 

Програм 5-Пољопривреда и рурални развој-повећање за 389.373,00 динара код Пројекта ,,Унапређење 

економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола-грант 025 на име локалног учешћа општине у 

Пројекту. 

Програм 6-Фонд за заштиту животне средине-програмска активност 0001-Управљање заштитом животне 

средине смањење за 2.000.000,00 динара-измене у законској процедури. 

Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

-Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-повећање за 

1.800.000,00 динара због планирања средстава на име текућих субвенција јавном градском саобраћају, 

овлашћеном превознику по уговору о ЈПП- ПУПР Јанушевић ДОО из Прибоја и 500.000,00 динара за 

остале специјализоване услуге по Програму за безбедност саобраћаја. 

-Уведен је нови Пројекат 0701-01-Изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра у Тополи у 

износу од 3.630.000,00 динара који ће се суфинансирати средствима Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација РС. 

-Уведен је нови Пројекат 0701-02-Изградња приступних саобраћајница са паркинг и пешачким површинама 

око Дома здравља ,,Свети Ђорђе,, у Тополи у износу од 23.137.581,00 динара који ће се финансирати од 

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина 

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање-смањење за 2.227.077,00 динара након реализације 

поступака јавних набавки за реализацију расхода и издатака 

Програм 9-Основно образовање- 

- Повећање за 2.051.815,00 динара код Пројекат 2002-01-Доградња фискултурне сале у ОШ ,,Карађорђе,, у 

Тополи, а на основу Извештаја стручног надзора о реализацији пројекта и сагласности Министарства 

омладине и спорта РС. 

- Повећање за 3.874.580,00 динара код Пројекат 2002-02-Изгрдња фискултурне сале у ОШ ,,Живко Томић,, 

друга фаза у Д.Шаторњи, а на основу Извештаја стручног надзора о реализацији пројекта . 

- Увођење новог Пројекта 2002-03-Санација ОШ ,,Милан Благојевић,, у Наталинцима у износу од 

4.197.354,00 динара за додатне радове, а на основу Извештаја стручног надзора о реализацији пројекта и 

Канцеларије за управљање јавним улагањима. 

- Код Трошкови превоза ученика повећање  за 600.000,00 динара. 

- Код основних школа повећање за износ средстава од 324.400,00 динара за редовно функционисање 

основних школа. 

Програм 10-Средње образовање и васпитање нема промене.  

Програм 11-Социјална и дечја заштита 

- Повећање код Накнада за социјалну заштиту из буџета( једнократних помоћи у натуру, студентских 

стипендија, превоза ученика, осталих помоћи у школовању), осталих дотација и трансфера-услуге из 

области социјалне заштите и осталих накнада за 2.724.491,00 динара.  

- Смањење код Пројекта 0901-02-,,Унапређење услуга у заједници за стара лица у Општини Топола,, ЕУ-

ИПА-2013 за 1.065.111,00 динара-пројекат је окончан 04.06.2019. године. 

Програм 12-Здравствена заштита-смањење за 2.000.000,00 динара због разлике између процењене и 

уговорене вредности за реализацију Пројекта ,,Адаптација зграде Дома здравља ,,Свети Ђорђе,, у Тополи,  

Програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност-Остваривање и унапређење јавног 

интереса у области јавног информисања-смањење за 30.000,00 динара. 

Програм 14-Развој спорта и омладине-повећање за 594.826,00 динара за редовно функционисање СПД 

,,СОФК,, ДОО Топола. 

Раздео 5 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
-У оквиру овог раздела извршено је повећање за 134.000,00 динара ( усклађивање плана на категорији 

расхода-расходи за запослене, а у складу са законским повећањем основице за обрачун плата према 

Закључку Владе РС). 

 

Економски ефекти  прве   измене и допуне Одлуке о буџету општине Тополa 
Буџетска равнотежа између прихода и расхода  је овом Одлуком успостављена а реализација расхода и 

издатака ће се вршити у складу са остварењем прихода и примања поштујући при томе принципе 

приоритета и хитности  осварења појединих расхода.  

Обрађивач                                                          Руководилац одељења 

Маргарета Живановић                                                     Јасна Миљковић- 
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На основу члана  40. став 1. тачка 54. и члана 139. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола,, број 

2/2019) и чланoва 154. и 155.  Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, 

број 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.07.2019. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    Усваја се Извештај о раду Општинског већа општине Топола за период 01.01.2019-30.06.2019.године, 

број 020-222/2019-05-I од 22.07.2019. године 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-232/2019-05-I                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  29.7.2019. године                                                                                                     Драган  Јовановић с.р. 

-3- 

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/2010, 93/2012 , 101/2016,  

95/2018, и 95/2018-други закон), члана  40. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 

2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 

3/2019, а по прибављеном мишљењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд, 

Водопривредни центар „Морава” Ниш, број 5477/1 од 06.06.2019.године, 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.07.2019.године, донела је 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

 ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2019. ГОДИНУ 

1. ОПШТИ ДЕО 
 

1.1  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Правни основ за доношење Локалног оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда  садржан је у 

одредби члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018 и 95/2018-други закон), према којој надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено 

мишљење јавног водопривредног предузећа доноси Оперативни план  за одбрану од поплава за воде II 

реда. 

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план нарочито садржи: податке потребне за 

ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена 

руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. Такође истим 

чланом Закона о водама прописано је да се Оперативни план доноси, у складу са Општим планом и 

Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења 

оперативног плана за воде I реда. 

Уредбом Владе Републике Србије  утврђен је Општи план за одбрану од поплава („Службени гласник РС” 

број 18/2019). Овим планом утврђено је: 

- мере које се морају предузети превентивно и у периоду наиласка великих вода (спољних и 

унутрашњих) и нагомилавања леда на водотоку, 

- начин институционалног организовања одбране од поплаве, дужности, одговорности и овлашћења 

руководилаца одбране, институција и других лица надлежних за одбрану од поплава, 

- начин осматрања и евидентирања хидролошких и других података, 

-прогноза појава, обавештавања и други подаци. 

Наредбом Владе РС утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину („Службени 

гласник РС” број 14/2019). 

Одбрана од поплава на водама I реда организује се и спроводи у складу са Оперативним планом за одбрану 

од поплава за 2019. годину, који је донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 26. 02. 

2019. године, а ступио је на снагу 14. 03. 2019. године („Службени гласник РС” број 14/2019). 

 

1.2 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ И РЕСУРСИ 

Географски положај 
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Територија општине Топола налази се у централном делу Шумадије, захвата сливно подручје средњег 

тока реке Јасенице и Кубршнице и простире се на површини од 356 км
2
. Западни и југозападни део 

општине чине планине Рудник и Венчац, тј. део високе Шумадије.  

Топола се граничи са севера са Младеновцем, североистока Смедеревском Паланком, истока Рачом, југа 

Градом Крагујевцом, југозапада Горњим Милановцем и запада аранђеловачком општином. Укупна дужина 

тополске границе је око 108 км, најкраћа је северна према општини Младеновац, која је дуга  око 7,5 км, а 

најдужа је према Граду Крагујевцу око 38 км. Од Београда је Топола удаљена 80 км, Крагујевца 42 км и 

Краљева 90 км. Друмске саобраћајнице које пролазе средином општине Топола имају транзитни значај. 

Преко територије тополске општине пролазе седећи путеви: 

 Деоница државног пута IБ реда број 25: Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац; 

 Деоница државног пута IБ реда број 27: државна граница са Босном и Херцеговином (гранични 

прелаз) Трбушница-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац-

Топола-Рача-Свилајнац; 

 Деоница државног пута IIА реда број 152: Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин гроб; 

 Деоница државног пута IIА реда број 156: Раља-Смедеревска Паланка – Наталинци; 

 Деоница државног пута IIБ реда број 367: Аранђеловац-Доња Шаторња-Страгари-Влакча; 

 Деоница државног пута IIБ реда број 368: Аранђеловац-Бања-Топола 

Рељеф 
У погледу рељефа подручје општине Топола је благо заталасана површина. Главне црте морфолошке 

структуре рељефа чини саставни део рељефа високе (југозападни део општине) и ниске Шумадије (источни 

и североисточни део општине) представљен типичним шумадијским валовито-брежуљкасто-планинским 

тереном. 

Највиша тачка на територији општине налази се на Руднику на апсолутној висини 1080м, а најнижа тачка 

налази се у алувијалној равни Кубршнице, на апсолутној надморској висини 128 м у атару села Рајковца и 

Маскара. 

Просечна надморска висина је око 350 мнм. Тополско брдо Опленац (345 мнм) чини ону тачку у простору 

од које почиње прелаз из ниске у високу Шумадију, све до највишег Шумадијског врха Велики Штурац 

(1.132 мнм) на планини Рудник.  На планинским падинама развила се густа мрежа са сталним воденим 

токовима који су дубоко урезали своја корита стварајући долине чије су стране већих падова од генералних 

планинских нагиба. Долинска дна су најчешће веома уска и најчешће су знатно мањих падова од основних 

планинских нагиба. У њима се најчешће зачињу уске алувијалне равни као делови рељефа најнижих падина 

мофролошке целине. Између токова се спуштају дугачке косе и повијаци. Овакав рељеф је карактеристичан 

за целу високу Шумадију. Најкарактеристчнији облик рељефа је долина Јасенице и њених притока. 

Територији тополске општине припада  горњи и средњи део долине Јасеница који се састоји из више 

сужења и проширења, па због тога она има композитно обележје. Северни део општине чини долина 

Кубршнице, леве притоке  Јасенице, која је претежно плитка и широка. Крашки облици рељефа су на 

територији општине распрострањени на релативно малим кречњачким површинама мезозојске старости у 

околини Тополе, на Венчацу и Руднику. 

Планине 
У југозападном делу територије општине Тополе налази се планина Рудник, највиша и  највећа од 

шумадијских, иначе ниских планина. Ниске планине Шумадије Рудник и Венчац (658 м) имају највећи 

топографски нагиб, па су ерозивно-денудациони процеси на њима најизраженији. Највиша тачка на 

територији општине налази се на Руднику, на извору Скакавац и Добре воде на апсолутној надморској 

висини 1.080 м. Нешто нижи врхови на падинама Рудника су: Марјановац (1.028 м), Бјелице (1.008 м), 

Јавор (980 м), Курјак (867 м), Звезда (818 м), Збеговише (745м), Јасик (699м), Дрењак (663м) и др. Ниже 

врхове имају планине Венчац у селу Липовцу (455 м), Караула (378 м) и Главица (316 м).  

 Воде 
На територији тополске општине због различитог утицаја геолошког састава, рељефа, климе, вегетације и 

деловања људи различите су хидролошке одлике. Заступљене су површинске и подземне воде. 

На овом простору највећи водотоци су реке Јасеница и њена лева притока Кубршница са више бујичних 

притока (припадају водном подручју Морава, део подслива реке Велике Мораве).  

Јасеница је најдужа и најбогатија водом река Шумадије, тече са североисточне падине Рудника, испод 

Цвијићевог врха, од главног извора Теферича (880м) до ушћа у Велику Мораву код Орашја, дужином тока 

од 79 км, са површином слива 1.345 км
2
 и просечним протицајем од 7,7м

3 
у секунди. Укупна дужина тока 

Јасенице кроз територију тополске општине је око 45 км. На територији тополске општине река Јасеница 

прима три десне и шест левих значајнијих притока. Десне притоке су: Јарменовачка река (око 6,5 км), 
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Ракичевица (око 6,5 км) и Трнава (дужине око 10 км). Са леве стране у Јасеницу се уливају: Поточајец (око 

2,5 км), Војковачка река (око 4,5 км), поток Вучак (око 2,5 км), Раславица (око 9км), Црешљански поток 

(око 9 км) и Клока (око 14,5 км). Притоке Јасенице у њеном горњем току, на кратком растојању до 

Јарменоваца су речице са великим падом. Такође и Јасеница има велики пад од изворишта на 880 метара 

надморске висине до Јарменоваца где је речно корито на око 310 метара надморске висине, тј. на дужини 

од 12 км укупни речни пад Јасенице износи око 570 м. Међутим од овог места па све до напуштања 

територије тополске општине код Наталинаца, где је речно корито на 135 метара надморске висине, укупни 

пад Јасенице је око 175 метара. Јасеница низводно од села Жабаре има карактер праве равничарске реке, са 

изразито вијугавим током, плитким коритом које је обрасло растињем. Велике разлике у укупном паду 

корита утичу на протицаје и поплаве.  

Кубршница протиче кроз северни део територије тополске општине, док су јој извориште и ушће изван 

територије тополске општине. Код уласка на тополску територију код Крћевца, ток Кубршнице је на око 

160 метара надморске висине, а код села Рајковац при изласку, њено корито је на око 128 метара надморске 

висине. Према томе на дужини од око 15 км тока кроз територију тополске општине савлађује висинску 

разлику од око 32 метра. На територији тополске општине река Кубршница прима две важније десне и две 

леве притоке. Десне притоке су речице Каменица (дуга око 17 км) и поток Врањевац, а леве притоке су 

Вићија и Суморина. 

Због крчења шума обилне и краткотрајне падавине утичу да водотоци у сливном подручју Јасенице и 

Кубршнице брзо набујају и изливају се из плитких, засутих наносом  и кривудавих корита плавећи околно 

ниско земљиште. 

Клима 
Поднебље територије топлске општине карактерише регионални тип климата средњег дела Шумадије т.ј. 

умерено континентална клима, и то од ћудљиве до најпријатније-умерене. Виши део територије има 

специфичан варијетет блаже висинске субалпске климе, са доста правилним температурним односима. 

Просечна температура на територији општине Топола износи 11 °C. Средња месечна температура ваздуха 

је најмања у јануару (-0.7°C), а највиша у јулу (25°C). Већи део тополског климата одликује се релативно 

хладнијим зимама, јесенима топлијим од пролећа и умерено топлим летима (благи тренд пораста 

температура у последњих 10 година). Средња годишња вредност падавина износи 721,3 mm. Средња 

годишња вредност релативне влажности ваздуха је 72%. 

Тополско подручје је изложено ветровима који дувају претежно из западног и северозападног правца. Ти су 

ветрови изразитијег дејства у односу на снижавање температура и излучивање падавина у хладној 

половини године. 

Мада је честина ветрова доста велика, ипак су они мање снаге, те се обично осећају као поветарци. Највећу 

брзину и најдуже трајање има западни ветар, затим ветрови из северозападног и југоисточног правца.  

Пољопривредно земљиште 
Пољопривредно земљиште општине Топола простире се на 28.401,7664 хектара. Конфигурација терена 

заједно са климатским факторима омогућава гајење разноврсних пољопривредних култура. Највећи део 

укупне пољопривредне површине чине оранице које заузимају 66,46%. Воћњаци чине 17,12% укупне 

пољопривредне површине, виногради 4,22%, ливаде 6,05% и пашњаци  обухватају 3,84 % у укупној 

пољопривредној површини, док остало земљиште заузима 2,31%. 

Шуме 
Шумске површине захватају 4.752 ха или 13,35 % укупне површине тополске општине.  Највеће 

пространство заузимају букове шуме. Оне су доста чисте, проходне и сеновите. Зоне букове шуме 

заузимају више положаје, све до највиших планинских врхова. Највредније шуме букве налазе се на 

планини Рудник, а поједина стабла достижу и до 1м у пречнику и 25 м висине. Оне су углавном брзо 

размножавају и потискују друге врсте.  

 На нижим теренима заступљене су мешовите шуме са великим бројем врста. Од дрвенастих врста су 

најчешће, сем букве, храст, граб, јасен, јавор, липа, брест, бреза, топола.  Од шумских култура лишћари су 

најзаступљенији багремом и канадском тополом, а четинари најчешће црним и белим бором, смрчом, 

јелом, аришом и дуглазијом. Воћкарице су заступљене како у шумама тако и поред путева, међама и 

другим местима али их све ређе има. Најчешћа су дивља трешља, дивља јабука, дивља крушка. Жбунасте 

врсте су бројне: леска, дрен, зова, глог и др. Травна вегетација је после шумске најзаступљенији тип 

вегетације. Заступљене су долинске и брдске ливаде.  

1.3 ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ I РЕДА 
 Наредбом Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде РС утврђен је Оперативни план за одбрану 

од поплава за 2019. годину, а који се односи на воде I реда („Службени гласник РС” број 14/2018  од 

06.03.2019. године). 
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Општина Топола припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење 

одбране од поплава на овом водном подручју на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе”–ВПЦ „Морава” из 

Ниша. Општина Топола обухваћена је Републичким Оперативним планом за одбрану од поплава који се 

односи на водотоке I реда као сектор М4. односно деоница М4.1.  водног подручја Морава.  

Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину садржи: 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;  

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ  И УНУТРАШЊИХ ВОДА И 

ОД  ЛЕДА;  

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ 

ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА. 

   1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел 011/201-33-60, факс 011/311-53-70, 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб.064/840-40-41,E-mail:natasa.milic@minpolj.gov.rs 

Помоћници:  

 Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj gov rs 

Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 

   

 Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

  

 

 

,,МОРАВА” 
 

 

 

 

 

 

ЈВП ,,СРБИЈАВОДЕ”,Булевар уметности бр.2а,Београд 

Тел: 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,факс: 011/311-94-03 

E-mail:odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt:www.srbijavode.com 

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, Е-mail:goran.puzovic@srbijavode.rs 

 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Звонимир Коцић, моб.064/840-40-03, E-mail:zvonimir.kocic@srbijavode.rs 

 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail:milos.radovanovic@srbijavode.rs 

 

 

 Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и 

нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик  

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „МОРАВА”   

 

Водно 

подручје 

 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО 

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

 

 

 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

 

 

 

 

СЕКТОР-ДЕОНИЦА 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
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МОРАВА 

ЈВП„СРБИЈАВОДЕ”ВПЦ„МОРАВА” 

Трг краља Александра 2, Ниш тел. 

018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

Е-mail:vpcmorava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 
 Бранко Кујунџић, моб.064/840-41-08 

E-mail:branko.kujundzic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 
Зоран Станковић, моб.064/840-40-83,   

Е-mail:zstankovic @srbijavode.rs 

 

Јасеница- 

Смедеревска 

Паланка 

 

 

М.3.-М.3.1. Обј. 1. и 2. 

М.4.- М.4.1, М.4.2, 

М.4.3, М.5.-М.5.1 

 

4. Правно лице надлежно за организовање oдбране од поплава, руководилац одбране од поплава 

на мелиорационом подручју и његов заменик 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА 

МЕЛИОРАЦИОНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК 

 

 

МЕЛИОРАЦИО

НО  

ПОДРУЧЈЕ 

 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИОРА

ЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

 

 

 

 

„МОРАВА” 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар 

уметности 2а, Нови Београд, 

Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 

201-33-82,  

факс 011/311-94-03 

E-mail:odbrana@srbijavode.rs  

WEB sajt:www.srbijavode.com 

РУКОВОДИЛАЦ: 

 Бранко Кујунџић, моб.064/840-

41-08 

E-mail:branko.kujundzic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК: 

Зоран Станковић, моб. 064/840-

40-83 

Е-mail:zstankovic@srbijavode.rs 

 

 

 

 

 

 

,,ВЕЛИКА 

МОРАВА” 

 

 

 

 

         

Јасеница- 

Смед. 

Паланка 

 

 

 

 

 

ВМ 4 

 

5. Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs: WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72,факс.011/254-27-46 

E-mail:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77  тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46,  

E-mail:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

mailto:office@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
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ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

      6. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Бојан Томић, моб 064/892-67-08,E-mail:bojan.tomic@mup.gov.rs 

 Горан Николић, моб 064/892-12-56, E-mail:goran.nikolic@mup.gov.rs 

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице 
 Саша Ранчић,моб, 064/892-03-01, E-mail: sasa. rancic@mup.gov.rs 

Драган Дончевски, моб 064/892-03-71, E-mail:dragan.doncevski@mup.gov.rs 

Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

Управа за управљање ризиком 
 Живко Бабовић,моб. 064/892-94-50,E-mail:zivko.babovic@mup.gov.rs 

Јелена Јашовић,моб. 064/892-32-79, E-mail:jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић,моб. 064/892-97-38, E-mail:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић,моб.064/892-86-19, E-mail: upravljanjerizikomsvs@mup.gov.rs 

Управа за цивилну заштиту 
Братислав Ранчић, моб 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 

Бојана Икодиновић,моб. 064/892-71-09 E-mail:bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 

Републички центар за обавештавање 
моб. 064/892-96-68; тел. 011/228-29-33; 228-29-27;228-29-10; 228-92-08,факс 011/228-29-28  

E-mail: rco.svs@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 
Драган Бујућ, тел:  моб. 064/892-25-09     тел: 011/313-93-35; 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА: 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ,УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 
Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87; тел: 011/206-31-12;E-mail:miodrag.kostic@vs.rs 

Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел: 021/483-54-27 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног бр.80, Београд, 

тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: marina.babic-mladenovic@jcerni.rs 

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, 

ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ 

АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ 

РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊЕ 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА) 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд,  

тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

 

7. Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима 

за одводњавање у јавној својини 

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА (У ОКВИРУ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”) 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” Булевар уметности 2а,  Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

E-mail: odbrana@srbijavode.rsWEB sajt: www.srbijavode.com 

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ивана Спасић,моб. 064/840-48-04; 011/201-33-59, факс 011/311-94-03, E-mail:ivana.spasic@srbijavode.rs 

За водно подручје ,,МОРАВА”:Снежана Игњатовић, моб.064/840-40-87; 

Е-mail:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ ,,МОРАВА”,Ниш, тел.018/425-81-85, факс  018/451-38-20 

E-mail:vpcmorava@srbijavode.rs 

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

 

mailto:bojan.tomic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:rancic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs
mailto:goran.stojanovic@mup.gov.rs
mailto:rco.svs@mup.gov.rs
mailto:marina.babic-mladenovic@jce
mailto:marina.babic-mladenovic@jce
mailto:odbrana@srbijavode.rsWEB
http://www.srbijavode.com/
mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
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ВПЦ ,,Сава -Дунав”, Београд, тел.011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, E-

mail:vpcsava@srbijavode.rs 

 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА 

И ЛЕДА 
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи: за воде I реда, по 

водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се 

спроводe мере одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и 

критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавање леда, 

правна лица надлежна за  спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца одбране од 

поплава на водном подручју, имена секторских руководилаца одбране од поплава и њихових заменика, за 

унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, хидромелиорационе системе (ХМС) 

у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за 

спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена 

руководилаца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од унутрашњих вода. 

  3.Водно подручје “Морава” 

  в)  ВОДНА ЈЕДИНИЦА Јасеница-Смедеревска Паланка 

Водна јединица “ ЈАСЕНИЦА-СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА” 

Воде I реда: 

Сектор-деонице: 

Дужина објеката: 

Бране: 

Велика Морава, Јасеница, Кубршница, Поток Кудреч, Велики Луг  

М.3.-М.3.1. објекти М.3.1.1., М.1.1.2.; М.4.; М.5.-М.5.1. 

185,18 км 

“Кудреч 1”, “Кудреч 2” 

 

Озна

ка  

деон

ице 

Опис 

деонице 

Заштитни водни објекти 

на којима се спроводе 

мере одбране од поплава 

Критеријуми за увођење мера 

одбране од поплава  

Штићено 

поплавно 

подручје 

Евакуацион

и објекат 

(ХМС) 

 Водоток 

 

 

Назив 

 

 

Дужина 

система за 

заштиту од 

поплава 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

В 

 

 

ВВ 

 

РО 

 

М 

 

КВ 

Водомере (Р)-РХМЗ (Л)-

локални; 

л-летва,лим-лимниграф, д-

дигитално 

и-Таб.1, ив-Таб2; “0”- кота 

нуле 

max осмотрени водостај 

(датум) 

 

Ванредна одбрана-водостај 

и кота 

 

Меродавни водостај за 

меродавни Q'_% 

Критични водостај/кота 

заштитног система 

Касета 

Регулисано 

подручје 

Чвор 

Дужина 

система за 

заштиту од 

поплава 

 

 

 

Општина 

 

 

Гравитацио

ни испуст 

(ГИ) 

 

Црпна 

станица 

(ЦС назив) 

 

 

(ХМС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ДЕСНИ НАСИП УЗ 

ЈАСЕНИЦУ ОД УШЋА 

ГУБЕРАША ДО 

НАТАЛИНАЦА, 21,00 

КМ СА ** ЛЕВИМ 

НАСИПОМ УЗ 

ГУБЕРАШ , 1,26 КМ И 

**ОБОСТРАНИМ 

НАСИПИМА  УЗ 

ПОТОКЕ: ДРАГОНЕЖ 

В  

 

 

РО  

 

В

О 

Јасеница: Водице 

    (Л); л; „0” 101.82 

   

170    103,52 

   

250    104,32 

 

Мраморац” 

Затворена 

касета 

30,16 км 

ТОПОЛА 

ВЕЛИКА 

ПЛАНА, 

РАЧА 

 

mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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М.4.

1. 

 

 

 

 

 

Јасеница и 

Кубршница 

до ушћа 

Малог Луга  

66,76 км 

(2Х1,30КМ),  БЛАТАР 

(2Х1,80  КМ ), ТРНАВА 

(2Х0,55 КМ) И ШУМЕ 

(2Х0,30 КМ),    

УКУПНО 30,16 КМ 

2. ЛЕВИ НАСИП УЗ 

ЈАСЕНИЦУ ОД 

ВИСОКОГ ТЕРЕНА 

УЗВОДНО ДО УШЋА 

КУБРШНИЦЕ, 2,70КМ 

3. ЛЕВИ НАСИП УЗ 

КУБРШНИЦУ ОД 

УШЋА У ЈАСЕНИЦУ 

ДО УШЋА МАЛОГ 

ЛУГА, 9,00КМ СА ** 

ЛЕВИМ НАСИПОМ УЗ 

МАЛИ ЛУГ, 1,80 КМ И 

**ОБОСТРАНИМ 

НАСИПИМА УЗ 

ПОТОКЕ ИВАК 

(2Х0,33КМ) И 

ДРЕНОВЧИЋ 

(2Х0,97КМ),  

УКУПНО 13,40КМ 

В 

 

 

РО 

 

В

О 

 

В 

 Јасеница: Мраморац 

      (Л); л; „0” 116,07  

 200      118,07  

 

250     118,57 

  

 

 

„Смедеревска 

Паланка” 

Затворена 

касета 

16.10 км 

СМЕДЕРЕВС

КА 

ПАЛАНКА 

 

 

4. ЛЕВИ НАСИП УЗ 

ЈАСЕНИЦУ ОД УШЋА 

КУБРШНИЦЕ 

УЗВОДНО ДО ПУТА 

ЗА МРАМОРАЦ 

7,50КМ 

5.ДЕСНИ НАСИП УЗ 

КУБРШНИЦУ ОД 

УШЋА У ЈАСЕНИЦУ, 

9,00 КМ 

 

В 

 

РО 

В

О 

В 

Кубршница: См. Паланка 

(Р) л, д, и; “0” 99,95 

 (од 01. 01. 2009.) 

   518     (16.05.2014.) 

  290      102,85 

  450     104,45 

 

„Придворице” 

Затворена 

касета 

16.50км 

СМЕДЕРЕВС

КА 

ПАЛАНКА 

 

 

6. ЛЕВИ НАСИП УЗ  

ЈАСЕНИЦУ КОД 

НАТАЛИНАЦА 4,00 

КМ 

ВВ   

РО 

В

О 

 Јасеница: См. Паланка 

   (Р) л, д, и, „0” 101.82 

 450 (од 15.05.2014.) 

       200 103.82 

       280 104.62 

„Наталинци” 

Затворена 

касета 

4.00 км 

СМЕДЕРЕВС

КА 

ПАЛАНКА 

ТОПОЛА 

 

Напомена: Заштитни водни објекти обележени са ** који се налазе уз воде II реда, а којима се формира 

заштитна касета oко брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину 

заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда. 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.3.1.1, М.3.1.2, М.4.1., М.4.2., М.4.3.: Зоран Танасковић, моб. 064/840-4113 E-mail: 

zoran.tanaskovic@ srbijavode.rs, ВПЦ”Морава” РЈ “Велика Морава”, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 
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035/847-13-54  

М4. АД „ВОДОПРИВРЕДА” Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 

026/317-816, 

E-mail:advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Зоран Вучуревић, моб. 063/320 635 

Милосав Јанковић, моб. 069/829 44 53 

М.4.1, М.4.2., М.4.3. 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и 

регулационим објектима: 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Одговорно лице 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за 

одбрану од поплава: 

Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs 

ВПЦ ,,МОРАВА” Ниш, тел. 018/425-81-85; факс 018/451-38-20,E-mail:vpc.morava@srbijavode.rs 

ВП “Ћуприја” А.Д. Ћуприја, теl.,  035/887-15-08, факс: 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com, 

Директор: Миладин Гаврић, моб. 065/881 07 40 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: 

 Развојно Иновациони Систем д.о.о. Београд, тел. 011/436 05 05, e-mail:milan@razvojnoinovacionisistem.rs 

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379 071 

мр. Милан Марковић, моб. 064/81 35 069 

 

Водна јединица „ЈАСЕНИЦА-СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА” 

Мелиорационо подручје ХМС 

Београд-Морава БГ М1. И БГ М2. 

Велика Морава ВМ 4. 

 

Ознака 

ХМС 

 

 

 

Хидроме

лиорацио

ни систем 

(ХМС) 

Територијална припадност 

система, 

Катастарска општиона   (КО)                     

Дужина 

каналск

е мреже 

ДКМ 

(м) 

Реципијент Евакуациони  

објекат 

Гравита

циони 

испуст 

(ГИ) 

Црпна 

станица 

(ЦС) 

 

 

ВМ 4. 

 

 

 

Смедерев

ска 

Паланка- 

Велика 

Плана 

На целој територији општине 

Смед. Паланка; на КО: Велика 

Плана I, Велика Плана  II, Велико 

Орашје, Ново Село I, Ново Село II, 

Радовање, Старо Село, Сепци, 

Сараново, Клока, Наталинци, 

Павловац, Шуме, Трнава, 

Божурња, Горович, Јунковац, 

Рајковац, Маскар, Загорица, 

Жабаре варош, Топола, Топола 

варош, Липовац, Белосавци, 

Јеленац, Стојник, Копљари, Бања, 

Брезовац, Врбица, Аранђеловац, 

Oрашац и  Мисача 

 

 

131.041 

 

 

Јасеница, 

Кубршница, 

Велики Луг, 

Мали Луг, 

потоци 

Бојанац и 

Дреновчић 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ  ПОДРУЧЈУ 

mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:uprava@vpcuprija.com
mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs
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ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs,ВПЦ „МОРАВА” РЈ 

„Велика Морава”, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ, Зоран Илић, моб.064/840-40-50, E-mail: 

zoran.ilic@srbijavode.rs 

ВПЦ “МОРАВА” , Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail:vpc.morava @srbijavode.rs 

 

ВМ 4. 

АД „ВОДОПРИВРЕДА” Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, 

факс 026/317-816, E-mail:advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Велимир Поповић, моб.069/829-44-31 

 

6. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда 
Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при 

покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем. 

На водотоцима Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна 

Морава, редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљини леда већој од 5cm. 

На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при покривеностиводног огледала 100% и дебљини леда 

већој од  5cm у периоду када се очекује покретање леда. 

Ванредна одбрана од нагомилавања леда на водотицама Дунав, Сава и Велика Морава настаје при 

покривености водног огледала већој од 60% површине.  

На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање почиње 

покретање и нагомилавање леда. 

6. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за 

одводњавање у јавној својиниу зависности од остварених услова по бар једном од четири 

критеријума (А- Капацитет евакуационог објекта,  Б – Испуњеност каналске мреже водом, В  - 

Засићеност земљишта,  Г  - Појава снежног покривача и леда). 
Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по 

критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1. 

 Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен један од услова по 

критеријумима  А, Б, В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом рада хидромелиорационог система 

није могуће спречити плављење мелиорационог подручја, односно његовог дела. 

 Када је исуњен један од услова по критеријумима  А, Б, В и Г са индексом 3 уз истовремено погоршање 

режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног плављења насипа и инфраструктурних 

објеката, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплаве ос унутрашњих вода. 

Критеријум   А- Капацитет евакуационог објекта 

Услов  А1  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 

24h ,или у случају гравитационог испуста укилико је у пријемнику испуњено минор 

корито 

Услов  А2  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 

48h,или је, у случају гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана 

од поплаваод  спољних вода 

Услов  А3  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 72h, као и у случају 

хаварије, или ако је у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент 

проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода         

Критеријум  Б – Испуњеност каналске мреже водом 

Услов Б1   Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети 

изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 

Услов  Б2  На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно 

пријем воде у канале је изразито успорен 

Услов  Б3  На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно 

пријем воде  у мрежу је онемогућен. 

Критеријум  В  - Засићеност земљишта 
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Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом 

поплављених површина до 1%  површине система 

Услов В2  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине 

система поплављено.Угрожени поједини индустријски објекти,саобраћајнице и 

стамбене зграде. 

Услов В3   Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од  5%  

површине система поплављено.Поплављени поједини индустријски објекти, 

саобраћајнице и стамбене зграде. 

Критеријум   Г  - Појава снежног покривача и леда 

Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и делимично залеђена.Прогноза времена-пораст температуре и 

нагло топљење снега. 

Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и залеђена.Нагли пораст температуре,топљење снега, поплављено 

земљиште на смрзнутој подлози. 

Услов  Г3  Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и 

кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози                                                                

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за одводњавање 

проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју и то: редовну одбрану 

када се стекне један од услова по критеријумима А,Б,В и Г са индексом 1, а ванредну одбрану када се 

стекне један од услова са индексом 2. 

Извештајне метеоролошке станице         

Редни број Водоток Синоптичка станица 

1 Велика Морава Ћуприја 

2 Велика Морава Крагујевац 

3 Велика Морава Смедеревска Паланка 

Пунктови за осматрање ледених појава 
Водоток/пункт                                         км тока                          Осматрачку службу врши 

ВЕЛИКА МОРАВА 

1. Лаповски кључ                                                  км 75+000                               АД,,Водопривреда”Смедеревска 

Паланка 

2. Жабарски мост                                                  км 56+750                               АД,,Водопривреда”Смедеревска 

Паланка 

3. Марковачки мост                                              км 71+880                               ВП,,ЋУПРИЈА”АД  , Ћуприја 

4. Глоговачки мост                                               км 107+500                              ВП,,ЋУПРИЈА”АД , Ћуприја 

5. Мост на ауто-путу код Мијатовца                  км 116+500                              ВП,,ЋУПРИЈА”АД, Ћуприја 

6.Друмски мост код Ћуприје                               км 118+600                              ВП,,ЋУПРИЈА”АД, Ћуприја 

7. Железнички мост код Ћуприје                         км  121+660                             ВП,,ЋУПРИЈА”АД, Ћуприја 

8. Чепурски мост                                                    км  134+000                             ВП,,ЋУПРИЈА”АД, Ћуприја 

9. Варварински мост                                              км  146+700                              ВП,,ЋУПРИЈА”АД, Ћуприја 

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осматрање ледених појава на станицама из табеле 1. 

За време одбране од леда Републички хидрометеоролошки завод Србије доставља податке и прогнозу 

ледених појава за Дунав, Тису, Саву, Велику Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам дана и месечну 

оријентациону прогнозу. 

2.  Т Е Х Н И Ч К И  Д Е О: 

2.1  ВОДОТОКОВИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

Одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС” бр 30/2010 , 93/2012, 101/2016, 95/2018  и 95/2018-други 

закон) извршена је подела површинских вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда 

и воде II реда на основу утврђених критеријума: 
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 положаја водотока у односу на државну границу 

 величине и карактеристике слива 

 карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода. 

Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је попис природних и 

вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви остали водотоци који 

нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци – воде II реда. 

Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини, јавно водопривредно 

предузеће (у овом случају ЈВП „Србијаводе”), а на водама II реда јединица локалне самоуправе (у овом 

случају Општина Топола), у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за 

одбрану од поплава.   

Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу организовања и 

спровођења одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне самоуправе у складу са Одлуком 

о попису вода I реда, то ће се овим Оперативним планом извршити разграничење на водотоке I и II реда на 

територији општине Топола, а Оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране од 

поплава, биће обухваћени само водотоци II реда. 

На подручју општине Топола воде  I реда су реке Јасеница и Кубршница. Оперативним планом за одбрану 

од поплава за воде I реда за 2019. годину („Службени гласник РС” број  14/2019) обухваћен је десни насип 

уз Јасеницу од ушћа Губераша до Наталинаца 21,00 км у сектору М.4., деоница М.4.1.  

Овим планом обухватају се следећи водотокови II реда:  

 десне притоке реке Јасенице - Јарменовачка река (око 6,5 кму селу Јарменовци), Никољска река (Д. 

Шаторња), Ракичевица (око 6,5 км у селу Божурња), поток Буковац (Горович) и река Трнава дужине  

10 км која протиче кроз Трнаву и Павловац и улива се у Јасеницу јужно од Наталинаца (са својим 

притокама Кленовац, Матијевац и Редац). Са леве стране у Јасеницу се уливају Поточајец (око 2,5 

км у селу Гуришевци), Војковачка река (око 4,5 км у Војковцима, поток Вучак (око 2,5 км у 

Манојловцима), Велика Река, Раславица (око 9 км Горња и доња Шаторња), Ђуринци, Моштање, 

Кустура, Црешљански поток (око 9 км) и Клока (око 14,5км).  

  десне притоке реке Кубршнице - река Каменица дуга око 17 км и поток Врањевац и леве притоке 

реке Кубршнице су Вићија, Суморина и Скендеровац.  

За разлику од водотока на којима постоје стална осматрања и одговарајуће статистичке обраде података, на 

водама II реда на подручју општине Топола нема осматрања па се за прорачуне користе параметарске 

методе прорачуна.  

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. из Београда у Елаборату за План одбране од поплава на 

водотоковима ван система одбране од поплава на територији општине Топола прописаном методом и 

процедуром прорачуна израчунао је све битне величине таласа и протицаја за анализиране профиле. Током 

прорачуна се генерише прогностички облик таласа бујучне поплаве за сваки појединачни водоток. На 

основу тог фонда радних подлога врши се избор оног податка којим ће се прописати степени опасности и 

мере одбране. Резултати прорачуна дати су у следећој табели: 

 

 

Карактеристичне величине за анализиране водотоке на подручју општине Топола 

Р. 

бр. 

Број  

на 

хид. 

карти 

Име тока притока Профил опис  

Io=1

% 

dsr=114.12mm dsaturisano=31.39mm 

tk 

čas 

Tp 

čas 

Qmax 

m3/s 

Tk 

čas 

Tp 

čas 

Qmax 

m3/s 

1 2 Безимени Јасенице     Излаз из О. Г. 

Милановац          

97.12 1.30 2.13 53.83 0.70 1.64 125.41 

2 4 Јарменова

чка 

Јасенице Ушће у Јасеницу 97.12 1.30 2.13 33.41 0.70 1.66 77.53 

3

. 

11 Ђуринци    Јасенице      Пре Велике Реке 95.14 2.90 5.06 28.49 1.50 3.93 58.64 

4

. 

9 Велика 

Река 

Ђуриначк

а река 

Ушће у 

Ђуриначку 

97.12 2.30 4.02 38.03 1.30 3.22 84.27 

5

. 

12. Ђуринци Јасенице Ушће у Јасеницу 95.14 3.10 5.61 51.75 1.70 4.45 105.44 

6

. 

13 Јасеница Јасенице В.С. (Д. 

Шаторња) 

87.21 2.70 5.46 100.19 1.50 4.3 221.76 

7 15 Раславиц Јасенице Ушће у Јасеницу 96.13 2.90 5.08 22.85 1.50 3.96 46.63 
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. а 

8

. 

18 Јасеница Јасенице Улаз у 

О.Крагујевац 

87.21 2.90 6.37 120.22 1.50 4.91 262.82 

9

. 

24 Јасеница Јасенице Илаз из О. 

Крагујевац 

80.27 3.90 9.57 133.25 2.10 7.46 293.59 

10 27 Винчанск

и поток 

Јасенице Ушће у Јасеницу 99.1 1.70 2.92 35.84 0.90 2.28 77.88 

11 28 Јасеница Јасенице Грабљице 80.27 4.70 12.09 132.79 2.50 9.45 283.07 

12 29 Ракичеви

ца 

Јасенице Ушће у Јасеницу 97.12 2.10 3.67 29.74 1.10 2.87 63.14 

13 30 Јасеница Јасенице Код Жабара 80.27 5.50 14.38 133.4

0 

3.10 11.5 276.94 

14 33 Трнава Јасенице Ушће у Јасеницу  94.15 3.30 6.12 45.38 1.90 4.96 91.62 

15 35 Јасеница Јасенице Излаз из 

О.Топола 

70.36 7.10 18.24 109.36 3.90 14.4 237.88 

16 38 Клока Јасенице Ушће у Јасеницу 92.16 4.90 9.59 42.60 2.90 7.9 82.07 

17 39 Кубршница Кубршнице Улаз у О. Топола 93.15 3.50 7.03 83.77 2.1 5.8 168.17 

18 40 Кубршница Кубршнице Пре Каменице 90.18 3.90 7.83 80.47 2.10 6.2 163.07 

19 41 Каменица Кубршнице Ушће у 

Кубршницу 

92.16 3.90 7.44 55.48 2.30 6.09 110.63 

20 42 Кубршница Кубршнице После Каменице  89.19 3.90 8.83 109.6

0 

2.10 6.97 224.05 

21 44 Суморина Кубршнице Ушће у 

Кубршницу 

96.13 3.50 6.51 32.24 2.10 5.38 63.46 

22 45 Кубршница Кубршнице После Суморине 88.20 4.30 10.21 135.10 2.30 135.1 274.23 

23 46 Кубршница Кубршнице Излаз из О. 

Топола 

82.15 5.30 13.06 110.07 2.90 10.37 225.9 

 

Io-часовни интензитет кише; Dsr-просечна влажност терена; Dsaturisano-сатурисано земљиште 

Главни циљ ових прорачуна и анализа био би да се омогући благовремена најава могућих бујичних поплава 

дуж главних токова и њихових значајнијих притока уз претпоставку да је метеоролошка служба најавила 

олујни облак, његову брзину кретања и очекивану висину кише и њено трајање.  

Обзиром да се не врши мерење водостаја, а стим у вези и протицаја за воде II реда се може рећи да су то 

водотокови са неуравнотеженим водостајем и малом пропусном моћи корита које је углавном обрасло 

биљним културама и травом, тако да у периодима обилних краткотрајних падавина изазивају краткотрајне 

поплаве које обично трају 1-2 дана.  

У случајевима могућих ванредно великих вода због недовољне пропусне моћи, услед присутне вегетације и 

наноса, због сужења протицајног профила изазваних непрописном изградњом објеката преко корита, због 

недовољног одржавања, могуће су пре свега огромне штете на пољопривредном земљишту и усевима, а и 

на објектима у насељима кроз која протичу. 

Закључује се да је подручје општине Топола по физичко-географским и хидролошким карактеристикама са 

већим бројем водотокова који имају карактеристику са великим осцилацијама великих и малих вода. 

Расцепканост подручја отежава одржавање потока а самим тим повећава и трошкове, такође неуређена 

сметлишта комуналног отпада отежавају одржавање. Недостатак средстава за одржавање, уређење и 

регулацију водотокова довело је до тога да стање појединих водотокова  захтева хитну интервенцију.  

Уколико би се остварило интервентно превентивно обезбеђење пропусне моћи корита водотокова II реда на 

територији општине Топола и уколико би се остварио годишњи обим одржавања од 100% подручје би било 

заштићено. 

  2.2  ПРИКАЗ  ШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА  И СТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ВОДАМА II РЕДА 
Заштитни водни објекти  који се налазе уз воде II реда су обострани насипи  уз потоке Трнава (2х0,55 км) и 

Шуме (2х0,30 км),  којима се формира заштитна касета oко брањеног подручја са водним објектима уз воде 

I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда (сектор М 

4.1.) и саставни су део Оперативног плана одбране од поплава за 2019. годину („Службени гласник РС” 

број 14/2019). На осталим  водама II реда на територији општине Топола нема изграђених заштитних  

објеката. 
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Наведени обострани насипи уз потоке Трнава и Шуме  су јасенички успорни насипи и део су затворене 

касете “Мраморац”, за чије одржавање је надлежно ЈВП “Србијаводе”. Насипи су у функционалном стању, 

корито је обрасло биљном вегетацијом. Оштећења на насипима нема. Уколико би се остварио годишњи 

обим одржавања од 100% подручје би било заштићено. Садашњи ниво годишњег одржавања је 30% због 

ограничених финансијских средстава.  

     ЈВП “Србијаводе”, Водопривредног центра „Морава” из Ниша, у складу са финансијским средствима, у 

2018. години  на територији општине Топола радило је на редовном одржавању водних објеката за заштиту 

од поплава. У складу са Одлуком о проглашењу елементарне непогоде на територији општине , коју је 

донела Влада Републике Србије, 21. јуна 2018. године, радило се на чишћењу корита Кубршнице  од дрвне 

масе, смећа и измуљењем наталоженог материјала и то од ушћа реке Каменица па 3км низводно. 

2.3    ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА  

Преглед угрожености насеља, становништва, објеката инфраструктуре и пољопривредног замљишта 

од поплавa 
Процена угрожености територије општине Топола, која се даје у оквиру овог плана, базирана је 

тренутно на расположивим подацима. За опширнију, детаљнију и тачнију процену неопходна је опширнија 

анализа  и израда одговарајуће пројектно–техничке документације за потребе заштите од поплава 

унутрашњим водама од стране сертификоване куће.  

Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на нашем подручју, ретко се дешава 

да захвате велика подручја. Бујичне поплаве великих размера догодиле су се 1999. и 2014. године, када су 

настале огромне штете на саобраћајницама, занатским и стамбеним објектима и у пољопривреди. Највећа 

разарања су се догодила дуж тока Јасенице, где је уништено или оштећено више мостова.  

Према подацима из Елабората за план одбране од поплава на водотоковима ван система одбране од 

поплава на територији општине Топола који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни” из 

Београда када се посматра укупна површина општине Топола може се рећи да трајање киша између 18 

минута и 7 сати и њихови интензитети од између 70 и 100 mm/час могу да изазову нежељене последице на 

мањим токовима, а за веће токове приказане у наведеном елаборату (Елаборат се налази у Општинској 

управи општине Топола) меродавна трајања кише се крећу од 42 минута до 7 часова, односно интензитети 

киша између 70 и 90 mm/час. 

Нежељене последице наведених интензитета киша су плављења на територији општине, а због 

недовољне пропусне моћи уливних објеката, неодговарајућег капацитета регулационих објеката, 

неизграђене каналске мреже, неуређених речних корита и других узрока који могу да умање пропусну моћ 

корита бујичних водотокова.  

Процењује се да је угроженост од поплава територије и насеља у општини Топола следећа:                 

 Од реке Јасенице 
1. На подручју МЗ Јарменовци од поплава може бити угрожено око 50 ха пољопривредног 

земљишта, мањи број домаћинстава око реке Јасенице, а такође постоји могућност оштећења 

објеката за водоснабдевање. Угрожена је долина реке Јасенице од Гуришеваца па до границе са 

Доњом Шаторњом. 

2. На подручју МЗ Блазнава у долини реке Јасенице може бити угрожено око 260 ха обрадивог 

земљишта и 40 домаћинстава. 

3. На подручју МЗ Доња Шаторња од поплава може бити угрожено око 225 ха земљишта у долини 

реке Јасенице.  

4. На подручју МЗ Овсиште од поплава може бити угрожено око 210 ха земљишта у долини реке 

Јасенице.  

5. На подручју МЗ Пласковац најугроженији је засеок ,,Врачарићи” Поплавама може бити угрожено 

око 50 ха пољопривредног земљишта. 

6. Подручје МЗ Винча се граничи краћим делом са реком Јасеницом, али за време великих киша 

поплаве могу нанети штете на обрадивом земљишту. Такође кроз МЗ Винча протичу два већа 

потока, Дубока и Винчанска река. Нарочито Винчанска река за време поплава наноси знатну 

штету обрадивом земљишту и то од Пласковачког моста до ушћа у реку Јасеницу. 

7. На подручју МЗ Божурња најугроженији је ,,Чолића крај”. Правац изливања Јасенице иде од 

,,Гвозденог моста” па до моста на путу Топола-Крагујевац. Под водом се може наћи око 200 ха 

пољопривредног земљишта, а такође може бити угрожено и 10 – 15 домаћинстава. 

8. На подручју МЗ Жабари од поплава може бити угрожено око 500 ха пољопривредног земљишта. 

Правац изливања реке иде од границе са Божурњом, па до границе са Јунковцем и то око 50 м 

ширине лево и десно од корита реке.  

9. На подручју МЗ Горович од поплава може бити угрожено око 250 ха пољопривредног земљишта у 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA    Година XXIII      Број 12      30. Јул 2019.     страна  113 

 
долини реке Јасенице.  

10. На подручју МЗ Јунковац од поплава може бити угрожено око 200 ха пољопривредног земљишта 

у потесу ,,Јасеница”. 

11. На подручју насељеног места Шуме од поплава може бити угрожено око 50 ха пољопривредног 

земљишта у потесу ,,Јасеница”. 

12. На подручју насељеног места Наталинци ради регулације тока реке Јасенице прокопано је ново 

корито у дужини од око 2,1 км и десна обала реке заштићена је насипом. У 2015.  години урађено 

је уређење новог речног корита реке Јасенице у КО Наталинци у дужини од 1 км низводно од 

моста на општинском путу Л-9 Наталинци-Шуме. Такође у 2016. години на реци Јасеници у 

насељеном месту Наталинци извршено је надвишење левообалног насипа у дужини од око 100 

метара и изавршени су радови на санацији старог корита реке Јасенице у дужини од 2750 метара,  

чиме су знатно смањени ризици од поплава насељеног дела варошице Наталинци и 

пољопривредног земљишта. 

Од реке Кубршнице угрожене су следеће површине: 
1. На подручју МЗ Крћевац од Рупника па низводно до Загоричког пута поплавама може бити 

угрожено око 150 ха пољопривредног земљишта. 

2. На подручју МЗ Загорица од поплава може бити угрожено око 120 ха пољопривредног земљишта 

и то од Колебанчеве куће до границе са Маскаром. 

3. На подручју МЗ Маскар од поплава може бити угрожено 180 ха пољопривредног земљишта и то 

лева обала реке Кубршнице.  

4. На подручју МЗ Рајковац од поплава може бити угрожено око 100 ха пољопривредног земљишта 

и то десна обала реке Кубршнице.  

Од реке Каменице угрожене су следеће површине: 

1. На подручју села Топола у долини реке Каменице може бити угрожено 160 ха обрадивог 

земљишта. У 2015. години урађено је уређење корита реке Каменице у дужини од 2 км у КО Село 

Топола (месна заједница Крћевац), узводно од моста на државном путу I Б реда број 25-Мали 

Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац 

Од изливања мањих речица и потока угрожене су следеће површине: 
1. На подручју МЗ Доња Трешњевица од Велике реке и других мањих потока може бити угрожено 

око 50 ха обрадивог земљишта. 

2. На подручју МЗ Горња Трнава од реке Трнаве може бити угрожено око 100 ха пољопривредног 

земљишта. Најугроженије подручје од поплава је рејон ,,Савићи” где се налази ћуприја која не 

може да прими велику количину воде за време већих падавина.  

3. На подручју МЗ Доња Трнава од реке Буковац и других мањих потока може бити угрожено око 

100 ха пољопривредног земљишта. 

4. На подручју МЗ Светлић од реке Раче, Јасеничког и Ђорђевића потока може бити угрожено око 

120 ха пољопривредног земљишта. 

5. На подручју МЗ Клока у долини речице Клока може бити угрожено око 80 ха пољопривредног 

земљишта. 

6. На подручју МЗ Белосавци од изливања потока Вићија и Суморина може бити поплављено око 

120 ха земљишта. Нарочито је угрожено подручје од Матића до Петровића кућа и подручје од 

Миловановићи кућа до реке Кубршнице.  

7. На подручју МЗ Јеленац од изливања локалних потока (Ђерам, Мали до) може бити угрожено око 

20 ха. 

8. На подручју МЗ Наталинци од потока Кустура може бити угружено око 15 стамбених објеката, 

бензинска пумпа пољопривредно земљиште. 

Процена угрожености штићених/нештићених поплавних подручја 
Процена угрожености штићених поплавних подручја 

Процена угрожености за подручја на деоницама водотокова са објектима за заштиту од од вода, 

ткз.штићена подручја, у случајевима могућих ванредних великих поплавних таласа који превазилазе 

постојећи степен заштите, могућ је сценарио поплавног догађаја који могу бити последица недовољне 

заштите, недовољног степена заштите постојећих заштитних објеката, услед продора воде у зони објеката 

где је евентуално слабо место односно лоше стање, односно евентуално има оштећења односно где су 

критичне деонице. 

Процена угрожености нештићених поплавних подручја 

Процена угрожености за нештићена подручја односно за предметне водотоке бујичног карактера на 

територији општине Топола, могућ је сценарио поплавног догађаја због недовољне пропусне моћи, услед 
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присутне вегетације и засипања наносом, због сужења протицајног профила изазваних непрописном 

изградњом објеката преко корита, због недовољног или никаквог одржавања, као и случајевима могућег 

ванредно великог поплавног таласа који превазилази пропусну моћ неуређених деоница водотокова. 

ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ   ТОПОЛА 
1. Опасност од поплава на територији општине Топола је присутна, а нарочито се испољава у време 

дугих и обилних киша, при јаким пљусковима код наглог отапања снега и при ерозионим процесима у 

приобаљу река. 

2. Сви водотокови општине Топола имају претежно бујични карактер, поплаве на њима имају 

изразито бујичне карактеристике, брзу појаву и разорне ефекте уз упоредо јављање бујичне лаве, одрона и 

клизишта. 

3. Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и ванредне одбране 

није могуће применити код водотока са бујичним режимом па се код њих морају применити превентивне 

мере заштите, које треба да обухватају просторно целину водотока, приобаља и слива.  

4. Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје најчешће од неколико 

сати до неколико дана што представља довољно времена да се изврши обавештавање грађана о 

предстојећој опасности која може да угрози њихово здравље, животе и имовину.  

5. Одбрану од поплава за водотоке првог реда на територији  општине на којима постоје објекти за 

заштиту од штетног дејства воде, спроводе ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „Морава” Ниш и АД „Водопривреда” из 

Смедеревске Паланке. 

6. Одбрана од поплава на водотоковима другог реда без обзира да ли постоје или не постоје  објекти 

за заштиту од штетног дејства вода у надлежности је локалне самоуправе односно Општине Топола. 

Локална самоуправа израђује и доноси Оперативни план одбране од поплава за воде  другог реда. Планове 

одбране од поплава доносе и предузећа и друга правна лица чија имовина може бити угрожена.  

7. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на нерегулисаним 

водотоковима, неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере заштите.  

8. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од поплава у складу са Републичким 

оперативним планом за одбрану од поплава су ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „Морава”, АД „Водопривреда” из 

Смедеревске Паланке и организационе јединице РХМЗ према Општем и Оперативном плану. 

9. У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво и 

материјална добра, Окружни штаб за ванредне ситуације у сарадњи са одговарајућим органима локалне 

самоуправе непосредно учествује у организовању и спровођењу мера и активности на одбрани од поплава 

ангажовању снага и средстава ЦЗ. 

10. Служба Осматрања и обавештавања са својим елементима обезбедиће благовремено откривање 

опасности, праћење и обавештавање надлежних органа, организација команди Војске Србије и 

становништва. У случају непосредног угрожавања становништва обезбедиће обавештавање и узбуњивање 

на угроженом подручју. 

11. Плановима одбране од поплаве треба  предвидети могућности ангажовањa снага и средстава 

Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву. У случају катастрофалних 

поплава планирати мобилизацију припадника јединица цивилне заштите опште намене, радних људи и 

грађана од поплава, такође је потребно планирати ангажовање покретних средстава (грађевинске 

механизације, агрегата, пумпи, моторних возила и др.) у власништву правних и физичких лица у 

активностима заштите и спасавања становништва.  

12. Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Топола у 

одбрани од поплава вршиће Општински Штаб за ванредне ситуације који је образован Одлуком Скупштине 

општине Топола. 

2.4 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ ЗАШТИТИ  НА ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА 

Спровођење превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у 

којем се спроводи одбрана од поплава Општина Топола ће остварити кроз: 

  Израду и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у 

наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава; 

  Урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити 

прилагођавање истих потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава; 

  Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта; 

  Израду недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање постојећих; 

  Изградњу брана и преграда на бујичним водотоковима; 
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  Изградњу система канала за одвођење вода и њихово одржавање; 

  Пре изградње мостова и пропуста, исте градити са већом пропусном моћи воде; 

  Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима ради благовременог обавештавања о 

опасностима од поплава и спровођења евакуације; 

  Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту; 

 Оспособљавање Штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава; 

 Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне заштите увежбати радње и поступке из области 

заштите спасавања од поплава; 

 Израда планова заштите и спасавања од поплава. 

2.5   ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА  

  ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА (ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ) 

Радови на одржавању, изградњи заштитних водних објеката на водотоцима другог реда 

    и одржавању водотокова из локалног оперативног плана 

Ред. 

број 

Насељено 

место  

 Назив 

водотока 

Предлог радова на уређењу Потребна 

финансијска 

средства у 

динарима 

Рок извођења  

радова 

1. Топола село-

МЗ Бор и 

МЗ 

Митровчић 

 

Блазнава 

 

 

Наталинци 

Каменица 

 

 

 

Сува 

река 

 

 

Кустура 

 

-Уређење тока Каменице 

од моста у Митровчићу до 

моста у Бору у дужини од 

2км 

-Уређење потока Сува 

река у Блазнави у дужини 

од 2км  

- Уређење потока Кустура 

од центра Наталинаца до 

ушћа у Јасеницу у дужини 

од 2км. 

 

 

 

 

24.003.502,80 

 

 

 

 

Крај 2019.године 

2. Топола 

(село)-месна 

зеједница 

Бор 

Каменица Израда пројектно техничке 

документације за изградњу моста на 

реци  Каменици на кп.бр. 5624 К.О. 

Топола (село) 

600.000,00 Крај 2019. године 

   УКУПНО 24.603.502,80  

  

За превентивне радове наведене под редним бројем 1. у 2018. години  извршена су геодетска снимања, 

израђена је пројектно техничке документације и започето извођење радова на  наведеним деоницама. 

  Извори финансирања за радове под редним бројем 1. су: 

-  извор 07- трансфери од других нивоа власти – Буџет Републике Србије и 

- извор 01- приходи из буџета јединице локалне самоуправе. 

За спровођење радова наведених под редним бројем 2  обезбеђена су финансијска средства Одлуком о 

буџету Општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола” број 22/2018) на позицији 74, 

програмска класификација 0701-0002, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти. 

Водотокови који су обућваћен превентивним мерама и радовима у циљу припреме одбране од поплава, ван 

периода у којем се спроводи одбрана од поплава за воде II реда на подручју општине Топола у 2019. години 

јесу водотокови са неуравнотеженим водостајем и малом пропусном моћи корита које је углавном обрасло 

биљним културама и травом, тако да је неопходно  извођење наведених превентивних радова како би се 

обезбедила  пропусна моћ корита и заштита приобалног подручја. 

На основу свега напред наведеног надлежни субјекат за спровођење превентивних мера и радова у циљу 

припреме одбране од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава за воде II реда на 

подручју општине Топола у 2019. години, јесте јединица локалне самоуправе Општина Топола.  

Ради реализације активности, мера и радова за смањење ризика од поплава на подручју општине Топола, 

надлежно одељење Општине Топола-Општинске управе ће у складу са прописаном законском регулативом 

извршити ангажовање потребне механизације и људства.  

По окончању поступка усвајања локалног оперативног плана одбране од поплава на територији општине 

Топола за 2019. годину, обавезује се наведени надлежни субјекат за спровођење превентивних мера и 
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радова у циљу припреме одбране од поплава да одмах приступи реализацији активности, мера и радова за 

смањење ризика од поплава на подручју општине Топола. 

3. О П Е Р А Т И В Н И    Д ЕО: 

3.1  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ПРОГЛАШЕЊЕ  ОДБРАНЕ  ОД  ПОПЛАВА 
У складу са Општим планом за одбрану од поплава  („Службени гласник РС” број 18/2019), одбрана од 

поплава услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед нагомилавања леда, организује се и 

спроводи у зависности од степена опасности као редовна и ванредна одбрана од поплава. 

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима 

постоје изграђени заштитни и регулациони  водни објекти, по испуњењу утврђених критеријума за 

проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.  

Ванредна одбрана од поплава се проглашава и изван угрожених подручја која нису штићена, у циљу 

заштите људских живота, материјалних добара и инфраструктуре, услед неповољних хидролошких и 

метеоролошких услова. 

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се добијене 

информације тумаче искуствено 

За проглашавање одбране од поплава на подручју општине Топола утврђују се следећи критеријуми: 

 

Назив водотока 

 

Фазе одбране од поплава 

 

редовне ванредне 

Јасеница 

(нештићено 

подручје) 

1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 

 у Јарменовцима код моста на реци 

Јасеници на путу Топола-Рудник (код 

Фабрике за прераду воћа), 

  у Манојловцима прелаз преко 

Јасенице  код Ђурића радионице,   

 у Божурњи  од ,,Гвозденог моста” па 

низводно до моста на путу Топола-

Крагујевац 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

 у Јарменовцима код моста на реци 

Јасеници на путу Топола-Рудник (код 

Фабрике за прераду воћа), 

  у Манојловцима прелаз преко Јасенице  

код Ђурића радионице,   

 у Божурњи  од ,,Гвозденог моста” па 

низводно до моста на путу Топола-

Крагујевац 

Кубршница 1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 

-мост на реци Кубршници у селу Загорица 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

-мост на реци Кубршници у селу Загорица  

Каменица 1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 

-мост на реци Каменици на путу за 

насељено место Бор, 

-код ушћа Каменице у Кубршницу и 500м 

узводно  

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

-мост на реци Каменици на путу за 

насељено место Бор,  

-код ушћа Каменице у Кубршницу и 500м 

узводно  

 

Јарменовачка река 1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама 

-водозахват ЈКСП “Топола” 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама 

-водозахват ЈКСП “Топола” 

Кустура 1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 

-у Наталинцима од куће Радојевић Милана 

до ушћа у реку Јасеницу (у дужини око 

500м) 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

-у Наталинцима од куће Радојевић Милана 

до ушћа у реку Јасеницу (у дужини око 

500м) 

Остали водотоци  

поменути у Плану 

1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама  

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама  

Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена редовне и ванредне 

одбране није могуће применити код водотока са бујичним хидролошкo-хидрауличким режимом. Нагли 

надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не оставља довољно времена ни за проглашавање 

одбране од поплава.  

Критеријум проглашења може бити само хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне кише у односу 

на степен засићености тла и очекиваних (прогнозираних) водостаја. У већини бујичних поплава до сада, на 
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подручју општине Топола, нису се предузимале никакве активне мере одбране, већ су само пасивно 

саниране последице поплава. 

У редовној одбрани од поплава ВП „Водопривреда” Смедеревска Паланка је дужно да обезбеди 

свакодневно осмочасновно дежурство руководећег особља (по Републичком Оперативном плану одбране 

од поплава). 

У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 

часова). 

3. 2   OПЕРАТИВНЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА  
Процена угрожености општине Топола има изузетно значајно место и чини основу превентивне и потребне 

заштите од свих врста опасности. То показује да у општини Топола постоје могућности и потреба за 

организовањем, припремањем и спровођењем првенствено превентивних мера заштите у циљу спречавања 

и јављања поплава, а затим оперативних мера и поступака којим се спроводе непосредне припреме за 

учешће у заштити и обезбеђује учешће снага и средстава у циљу ублажавања и отклањања непосредних 

последица насталих услед поплава.  

Оперативне мере заштите и спасавања од поплава 

1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава; 

2. Израда привремених насипа на угроженим деоницама; 

3. Увођење сталног дежурства у Штабу за ванредне ситуације општине Топола; 

4. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава; 

5. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима, 

6. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженом од поплава, 

7. Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава, 

8. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у 

изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава, 

9. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води, 

10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од 

поплаве, 

11. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву, 

12. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом, 

13. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва, 

14. Снабдевање здравом пијаћом водом за подручја угрожена од поплава, 

15. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, 

16. Информисање јавности. 

3.3 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 
За руковођење заштитом од поплава на водотоковима на којима постоје објекти за заштиту од штетног 

дејства воде на територији општине Топола, оперативним планом одбране од поплава утврђеним Наредбом 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде задужено је ЈП „Србијаводе”, ВПЦ „Морава” са 

главним руководиоцем одбране од поплава и секторским и деоничарским руководиоцима одбране од 

поплава.  

За руковођење заштитом од свих врста елементарних и других већих непогода, на нивоу општине Топола, 

образован је Штаб за ванредне ситуације и друге веће непогоде. Командант штаба је председник Општине 

Топола, а у састав Штаба поред председника, ушли су и директори јавних предузећа и редовних служби и 

делатности.  

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Топола у одбрани 

од поплава вршиће Општински штаб за ванредне ситуације.  
За потребе организовања, припремања и руковођења цивилном заштитом у заштити и спасавању од свих 

опасности у миру и рату образован је Окружни штаб за ванредне ситуације као оперативно-стручни орган 

за територију Шумадијског управног округа.  

За потребе руковођења акцијама заштите и спасавања у МЗ, стамбеним зградама, предузећима и др. 

организацијама установљени су повереници ЦЗ. Посебно су одговорни за одржавање и спровођење личне и 

узајамне заштите, која код одбране од поплава може да представља одлучујући део снага за реализацију 

неких оперативних мера заштите.  
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ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ СА СУБЈЕКТИМА ОДБРАНЕ ОД  ПОПЛАВА 
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3.4  ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 
За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени праг падавина који 

условљава појаву великих вода на водотоковима. Поменути праг може се дефинисати помоћу следећих 

параметара: висина падавина, мерење, прикупљање, обрада, анализа и издавање хидрометеоролошких 

података, информација и прогноза, па стога РХМЗ представља основицу целог система за обавештавање у 

фазама припреме за спровођење одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, 

метеоролошке величине (падавине, температура и друго), радарска осматрања и др.  

Оперативни центар Управе за ванредне ситуације Крагујевац је трансмисија преко које се даље прослеђују 

све информације које доставља РХМЗ, а односе се на појаве бујичних падавина. Све информације добијене 

од РХМЗ прослеђују се Штабовима на свим нивоима (Републички, покрајински, окружни, градски и 

општински).  

Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Оперативни центар Управе за 

ванредне ситуације Крагујевац прослеђује штабовима. За одбрану од бујичних поплава битни су подаци о 

наиласку и месту падања јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и рушењу мостова и саобраћајница 

услед бујица и њима покренутих клизишта.  

Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од пожара, полиција и др.) 

је врло битна за све време трајања поплава, због чега је првенствено неопходно обезбедити ове институције 

од плављења. У оквиру одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на 

комуналној инфраструктури – електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност 

по људске животе и ублажила материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, 

ко и када треба да изврши прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и инсталација). 

Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и 

прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. 

Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у свим фазама одбране и поплава.  

Задаци команданта, заменика команданта и начелника Штаба за ванредне ситуације и повереника  
У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране од поплава 

(„Службени гласник РС” број 18/2019) Командант општинског штаба за ванредне ситуације 

координира рад са општинским и државним институцијама, односно виталним системима 

задуженим у одбрани од поплава. 
У првој фази–припреме за одбрану од поплава Командант општинског штаба за ванредне 

ситуације врши следеће послове: 
- Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од поплава на којима се 

усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката; 

- У случају да постоји потреба врши усаглашавање оперативног плана са општим планом за одбрану од 

поплава Владе Републике Србије и оперативним планом Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних 

планова за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима; 

- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине 

Топола; 

- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију јавности; 

- Организује, у сарадњи са другим субјектима, и спроводи програм мера и активности за обезбеђење 

прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; 

- Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; 

- Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља Хидрометеоролошки 

завод; 

У другој фази – ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба за ванредне ситуације врши 

следеће послове:  

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; 

- Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног плана; 

- Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне заштите и 

оперативним лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање; 
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- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе на ангажовање 

радне снаге, механизације и других средстава; 

- Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима у 

координацији са Штабом за ванредне ситуације; 

У трећој фази–ванредна ситуација, Командант општинског штаба за ванредне ситуације обавља следеће 

послове 

- У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет 

бујице тада се приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене линије слагањем врећа 

пуњених песком или земљом (посебно у Наталинцима); 

- Ако претходне мере нису довољне Командант штаба у својству председника Општине, а на 

предлог Штаба,  проглашава ванредну ситуацију; 
- Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних 

центара у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације. 

У четвртој фази – отклањање последица поплава  

Командант општинског штаба: 
- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица 

поплава по престанку опасности. 

- Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и материјалне 

помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града. 

Заменик команданта општинског штаба за ванредне ситуације у одсуству команданта штаба или по 

његовом налогу преузима руковођење системом заштите и спасавања на угроженој територији. 

Начелник општинског штаба за ванредне ситуације у свим фазама одбране од поплава врши следеће 

послове: 

- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским штабом и предлаже 

потребне мере; 

- Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и прелаже предузимање радова 

и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава; 

- Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне радове на угроженим подручјима, по 

добијању сагласности руководиоца штаба; 

- Води евиденције о предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањању 

последица поплава. Подноси извештај команданту штаба по завршетку одбране од поплава, а обавезно 

и у току одбране. 

Повереници (председници савета месних заједница) и њихови заменици врше следеће послове у свим 

фазама одбране: 

- Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају информације штабу; 

- Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку; 

- Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; 

- Извештавају Штаб за ванредне ситуације о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији и друго; 

- Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница заједно са Штабом.  

За извршење специфичних задатака заштите и спасавања Штаб за ванредне ситуације формирао је Стручно 

оперативни тим  за заштиту и спасавање од земљотреса, клизишта, одрона и ерозија и  одбрану од 

поплава  
Задатак тима је: 

 - да у мирнодопским условима спроводи заштиту, као скуп превентивних мера усмерених на јачање 

отпорности општине Топола, отклањање могућих узрока угрожавања, смањење утицаја елементарних 

непогода, спречавање других несрећа и у случају да до њих дође, умањење њихових последица, 

- у случају појаве елементарних непогода и техничко технолошких несрећа да предузме све неопходне 

мере и активности на спасавању и пружању помоћи под чиме се подразумевају оперативне 

активности које се предузимају у циљу спасавања људи, материјалних добара и животне средине, 

ублажавању и отклањању непосредних последица елементарних непогода и других несрећа, под чиме 

се подразумевају мере и активности које се предузимају ради успостављања неопходних услова за 

живот грађана на пострадалом подручју.  

Упозоравање, уочавање поплаве и прогноза 
За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија пословног секретара Општинске управе 

Општине Топола, са бројем телефона 034/6811-017. У случају немогућности коришћења телефона, 

комуникација се успоставља преко радио станице из система општинских веза. 
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Повереници (председници савета месних заједница) задужени су да благовремено обавесте локални центар 

за пријем упозорења о порасту водостаја на реци Јасеници и Кубршници, као и о стањима осталих водотока 

на својим теренима. 

На основу добијених информација са терена, командант Штаба за ванредне ситуације врши њихову 

проверу код следећих извора: 

ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „Морава”, Ниш, на телефон руководиоца одбране од поплава за водно и 

мелиорационо подручје Морава:  Бранко Кујунџић, моб.064/840-41-08, E-

mail:branko.kujundzic@srbijavode.rs, заменик руководиоца:Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, Е-

mail:zstankovic@srbijavode.rs. 

Командант штаба проверава добијене информације и изласком на терен. 

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се добијене 

информације тумаче искуствено. 

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, командант Штаба телефоном налаже 

активирање осматрача водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. 

За осматраче се одређују чланови савета угрожених месних заједница који визуелно осматрају водостај и 

достављају повратну информацију локалном центру за пријем упозорења. 

У случају да су повратне информације од ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „Морава” Ниш, такве да се очекује 

наилазак поплавног таласа већег обима, Штаб за ванредне ситуације ставља се у вишу фазу приправности 

за рад током 24 часа. 

Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да свака два сата јављају о стању 

водостаја. 

Са осматрањем се престаје након налога од стране Штаба за ванредне ситуације. 

Оглашавање упозорења 
При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама 

искључиво се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Топола и надлежним субјектима укљученим у 

систем заштите и спасавања од поплава (ЈКСП „Топола”, Дом здравља, Полицијска станица Топола). 

Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми 

- наређење, у супротном се упућује телефоном о чему се сачињава службена белешка. 

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о наилазећој опасности од 

поплава. 

За формулисање и пласирање информација, задужен је члан Штаба за ванредне ситуације општине Топола 

Милан Марковић са бројем телефона 064/861-42-24, а на основу добијеног налога од Команданта Штаба за 

ванредне ситуације. 

Лице за информисање доставља информације о наилазећим опасностима од поплаваа : 

 -  локалној радио станици, 

   - повереницима – председницима Месних заједница, како би усмено обавештавали становништво. 

Информисање јавности 
На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање 

информација у јавност, а у периоду пре, за време и одмах након поплава, прима и прослеђује информације, 

које у себи укључују и: 

а) претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. Поруку исказати речима, које ће допринети 

максималној позорности јавности; 

б) податке о томе које ће акције бити предузете, о локацијама које су безбедне, о просторима које треба 

избећи, о локацији прихватних центара и податке о начинима како добити ургентну помоћ; 

в) податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од поплава; 

г) позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или о 

активностима на уклањању последица од поплаве. 

Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће пријем, 

обраду и дистрибуцију добијених информација, које треба пласирати, а с обзиром на: 

а) форму и садржину појединог типа информације, 

б) процедуру како и коме се упућују упозорења и друге релевантне поруке, 

в) извор и веродостојност поруке, 

г) повезаност комуникацијске опреме. 

Евидентирање поплавних догађаја 
За потребе евидентирања података о поплавним догађајима на водама II реда на територији општине 

Топола oдређује се стручни сарадник за послове заштите и спасавања Општинске управе општине Топола. 

Ови подаци користиће се за израду прелиминарне процене ризика од поплава како за потребе републичких 
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институција тако и за потребе локалне самоуправе. Евиденцију о свим поплавним догађајима задужено 

лице доставља надлежном јавном водопривредном предузећу и Републичкој дирекцији за воде.   

 3.5   ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 
На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, Штаб за ванредне 

ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, потребне мере и механизацију, а ако 

очекивана поплава превазилази одбрамбене капацитете проглашава ванредну ситуацију. Активирају се 

снаге МУП–Сектор за ванредне ситуације, Ватрогасно спасилачке јединице, цивилна заштита, комуналне 

службе, водопривредна предузећа и друге за заштиту и спасавање од поплава. Битно је благовремено 

алармирање јавности и становништва на угроженом подручју преко локалних медија, јер за кратак 

временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о евакуацији - спасавању становништва и 

смањењу материјалних губитака. Главни кораци у операцији спасавања становништва су: идентификација 

простора који се евакуише, развијањем процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време), формирање 

центра за пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ, 

противпожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида снабдевања водом и 

електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по налогу Штаба.  

Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и материјално техничких 

средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине угрожених. 

У случају поплава ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај угрожених, су јавни 

објекти (сале домова месних заједница, слободни магацински простори, слободни стамбени објекти) и 

угоститељско туристичке организације које располажу смештајним капацитетима. Евакуација се предузима 

када предстоје или су наступиле опасности изазване поплавом, које угрожавају становништво, тако да је 

нужно да становништво ради заштите и спасавања напусти угрожену територију. 

Одлуку о евакуацији доноси Командант Општинског штаба за ванредне ситуације на предлог  

Општинског штаба. 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Помоћник начелника штаба за евакуацију 

2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција 

3) Превоз угроженог становништва – локални превозници  

4) Одржавање реда и заштита имовине – Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана – Повереници ЦЗ 

У складу са планом евакуације Општинског штаба за ванредне ситуације, приступа се спровођењу 

евакуације угроженог становништва. Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба за евакуацију. 

Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама извршити 

евакуацију и померање са угрожене територије (пешице или сопственим возилима) на неугрожено 

подручје.  

У складу са ситуацијом на терену место за прихват угроженог становништва одређује Општински штаб 

за ванредне ситуације према  решењима из Плана заштите и спасавања. 

Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, мајке са 

малом децом и старе особе. 

Локални превозници у складу са посебним планом врше превоз угроженог становништва до места за 

прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине евакуисаних врши полиција и Војска 

Србије. Прихват евакуисаних врше повереници цивилне заштите и руководилац установе где се врши 

прихват. Одмах након прихвата врши се евидентирање и смештај. 

3.6     ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 
Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере за привремени 

смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних потреба становништва 

Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује надлежни орган Општине са 

организацијама и службама задуженим за овај вид заштите. 

Носиоци збрињавања: 

1) Општинско веће 

2) Центар за социјални рад 

3) Општинска организација Црвеног крст 

Сарађују:  

1) Школска управа 

2) Дом здравља 

3) Цивилна заштита  

4) Општинска Управа 
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5) ЈКСП „Топола” 

6) Санитарна инспекција 

7) Еколошка инспекција 

8) Комунална инспекција 

9) Полиција 

10) Хуманитарне невладине организације 

По плану Општинског штаба за ванредне ситуације збрињавање угроженог и настрадалог становништва 

извршити привременим смештајем у просторије школских и предшколских установа, спортских хала и др. 

погодних објеката на делу територије која није угрожена поплавом. 

Одмах након прихвата, тимови психолога и социјалних радника обављају разговор са евакуисаним 

становништвом.  

За рад са децом Школска управа обезбедиће школске педагоге и психологе. 

Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално гроженим лицима. 

Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће флаширану воду и храну за евакуисане. 

ЈКСП „Топола” ће обезбедити водоснабдевање. 

Дом здравља ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана. 

Санитарна инспекција наложиће мере хигијенско-епидемиолошке заштите. 

Еколошка и комунална инспекција спроводиће мере из своје надлежности. 

Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине. 

Хуманитарне невладине организације ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне помоћи за настрадале. 

3.7   ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 
Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се сагласно Закону о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 87/2018) Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, број 30/2010, 93/2012, 16/2016, 95/2018 и 95/2018-други закон) и Одлукама 

надлежних органа општине, наредби комаданта Штаба за ванредне ситуације општине Топола и важећих 

прописа и аката везаних за одбрану од поплава. 

За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација Јавних 

предузећа. 

Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности ангажовати.  

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У интервенцијама се користи 

алат предузећа који је у свакодневној употреби. 

Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на стовариштима локалних предузећа, исти 

одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што је до сада при интервенцијама коришћен. 

Систем веза – за пријем упозорења и комуникације користиће се телефон дежурне службе  Општинске 

управе Општине Топола број 034/6811-017. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се 

успоставља преко радио станице из система општинских веза. 

Активности и расположиви капацитети у људству и техници у ванредним околностима ЈКСП 

„Топола”,  Топола  
ЈКСП „Топола”, Топола  ангажовала би расположиво људство и механизацију у одбрани од поплава, 

као и санирању последица од штета, које би поплава нанела. Такође, снабдевало би грађане водом из 

цистерни до нормализације водоснабдевања. 

Преглед материјално техничких средстава којима располаже ЈКСП „Топола”,  Топола, која могу 

бити ангожована у заштити од поплава 

Назив предузећа 

 

Место Телефон Врсте машина/опреме 

 

 

 

ЈКСП 

„ТОПОЛА” 

 

 

 

 

ТОПОЛА 

 

 

 

034/6811-075 

Камион кипер,,ФАП” 3035  

Камион кипер ,,ИВЕКО”  

Камион-цистерна 

Камион ,,ЕУРО ЗЕТА” 

Трактор ,,ИМТ”577 

Скип ,,ЈСВ” 

Скип КАТ 

ЛАДА НИВА (ТО 005FM) 

ЛАДА НИВА (TO 011 OJ) 

Пумпе за воду ,,ХОНДА”-  4 ком. 

Муљне пумпе – 2  ком. 

Агрегат 1kw – 2 ком. 
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Агрегат 7 kw – 1ком. 

Поред наведених материјално техничких средстава, у поступку отклањања последица од поплава биће 

ангажована и одговарајућа средстава у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја 

општине Тополау складу са важећим прописима из ове области. 

Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и материјална 

обавеза. Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу наређења Штаба за 

ванредне ситуације. Правна и физичка лица су дужни да ставе на располагање расположиве  капацитете 

који се могу ангажовати за потребе одбране од поплава и отклањања насталих последица (превозна и 

специјална возила, грађевинске и друге машине,  црпне пумпе и др.). 

Сви субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне активности везане за 

спровођење одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима. 

Финансирање одбране од поплава 
Средства за реализацију Локалног оперативног плана одбране од поплава за 2018. годину обезбеђују се 

из буџета општине Топола, у складу са Законом. 

Општинско веће доноси акта о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за 

коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава. 

У случају проглашења ванредне ситуације, Председник Општине ће се за евентуално недостајућа 

средства, обратити посебним захтевом надлежним државним органима. 

3.8    ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА, ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУГИМ 

ПРАВНИМ ЛИЦИМА НАДЛЕЖНИМ ИЛИ УКЉУЧЕНИМ У ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

ПРЕГЛЕД  ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Р. 

б. 

Презиме 

Име 

 

Предузеће 

Функција 

Функција у 

Штабу 

 

Посао 

 

Мобилни 

Адреса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Живановић 

Драган 

Председник 

општине 

Топола 

Командант Штаба 

за ванредне 

ситуације 

034/6811-017 064/ 8614197 
Топола, Радоја 

Домановића 3 

2. 
Топлица 

Славица 

Професор 

информатике и 

предузетништв

а 

Заменик 

команданта 

Штаба за ВС 

034/6811-035 
064/8614285 

063/81175883 

Топола, Јована 

Скерлића 2  

3. 
Слађана 

Недовић 

Шеф  одсека за 

планске 

послове у 

Одељењу за 

цивилну 

заштиту 

управе за 

ванредне 

ситуације 

Крагујевац 

Начелник Штаба 

за ВС 
034/378-160 064/892 9014 

Крагујевац 

Милутина 

Парезановића 

36 

4. 
Др Ђорђевић 

Горан 

Директор Дома  

здравља  

„Свети Ђорђе” 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС:  

-прва медицинска 

помоћ, 

-евакуација, 

прихват, 

-збрињавање 

-асанација терена, 

034/6813-939 062/8018000 
Топола, 

Крагујевачка 22 
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5. 
Цветковић 

Тања 

Директор 

ЈКСП 

„Топола” 

Члан Штаба за 

ВС: 

-узбуњивање, 

-очување добара 

битних за 

опстанак и хитно 

успостављање 

неопходних 

служби од  јавног 

интереса 

034/6812-075 060/8614142 

Топола, Булевар 

краља 

Александра I 

бр. 9 

6. 
Николић 

Братислав 

Руководилац 

одељења за 

инс. Послове и 

инвестиције 

општ. Управе 

опш. Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 

-заштита и 

спасавање од 

земљотреса, 

клизишта, одрона 

и ерозија, 

-заштита и 

спасавање од 

поплава 

034/6811-731 065/3003366 

Крагујевац, 

Шумадијске 

дивизије 10 

7. 
Радовановић 

Мирко 

Наставник 

разредне 

наставе ОШ 

„Живко 

Томић” Доња 

Шаторња, 

истурено 

одељење у с. 

Винча 

Члан 

Штаба  
034/826-087 064/2277530 

Винча, 34314 

Доња Шаторња 

8. 
Миливојевић 

Слободанка 

Руководилац 

Центра за 

социјални рад-

одељење 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 

-прва медицинска 

помоћ, 

-евакуација, 

прихват, 

-збрињавање 

-асанација терена 

034/6811-092 062/290652 
Јунковац 34313  

Наталинци 

9. 
Лазаревић 

Никола 

Командир 

ватрогасно-

спасилачког 

одељења 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 

-заштита и 

спасавање од 

пожара, 

експлозија, 

техниочко-

технолошких 

несрећа и удеса 

034/6811-123 064/8924453 

Пласковац 

34314 Доња 

Шаторња 

1

0. 

Јеремић 

 Снежана 

Саобраћајни 

инспектор у 

општинској 

управи 

Општине 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 

-заштита и 

спасавање од 

екстремних 

временских 

услова 

034/6811-248 064 /8614131 
Топола, Пилота 

З. Томића 24 
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1

1. 

Вучићевић 

Гордана 

Грађевински 

инспектор у 

општинској 

управи 

Општине 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 

-заштита од 

рушења, 

спасавање из 

рушевина 

034/6811-248 064/ 8614110 

Крагујевац, Бул. 

Краља 

Александра  I 

65 А 

12. 
Марковић 

Милан 

Радник службе 

информисања 

општинске 

управе 

Члан Штаба за 

ВС: 

-информисање и 

обавештавање 

 

034/6811-675 064/8614124 

Топола, М. 

Миловановића  

бр. 2 

13. 
Павлићевић 

Биљана 

Секретар 

Црвеног Крста 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 

-прва медицинска 

помоћ, 

-евакуација, 

прихват, 

збрињавање 

-асанација терена 

034/6812-368 064/8863363 
С. Љубесело 

34310 Топола 

14. 
Владимир 

Миљковић 

Начелник 

Полицијске 

станице у 

Тополи 

Члан Штаба за 

ВС: 

-заштита и 

спасавање од 

пожара, 

експлозија, 

техниочко-

технолошких 

несрећа и удеса 

034/569-435 064/8926579 
Крагујевац 

Ртањска 9 

15. 
Младеновић 

Светлана 

Представник 

НВО 

„Волонтерски 

кораци” 

Топола 

Члан 

Штаба  
034/6811-092 062/ 290653 

Топола, 

Алексија 

Јовановића 2 

Стручно оперативни тим  за заштиту и спасавање од земљотреса, клизишта, одрона и ерозија и  

одбрану од поплава 

Функција/радно 

место Име и 

презиме 
Адреса 

становања 

Мобилни 

телефон 

Телефон на 

радном 

месту 

e-mail 

Руководилац СОТ 

Руководилац 

одељења за инс. 

послове и 

инвестиције 

општ. управе 

опш. Топола 

 

Братислав 

Николић 

 

Шумадијске 

дивизије бр. 

10 Крагујевац 

065/300-33-66 
034/6811-

731 

jpdirekcijatopola@gmail.

com 

Члан СОТ-а 

Руководилац 

транспорта и 

механизације  

ЈКСП "Топола" 

 

Ивица 

Радовановић 

 

Београдска 

бб Топола 
064/853-10-04 

034/681107

5 

mehanizacija@jksptopola

.com 

Члан СОТ-а 

Општинска 

 

Станица 

Благојевић - 
Јасеничка бр. 

5 Топола 
064/861-41-75 

034/6811-

248 

stanicaplavsic@topola.co

m 
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управа Топола 

Комунални 

инспектор 

Плавшић 

 

Члан СОТ-а 

Радња за превоз 

робе, извођење 

радова у грађевии 

Момир 

Гавриловић 
Горња 

Трнава 
063/618-894 / / 

Члан СОТ-а 

Општинска 

управа 

Урбанизам 

Топола 

Немања 

Костић 
Никољска     

бр. 41  

Топола 

064/861-42-96 
034/6811-

070 
kosticn84@gmail.com 

Списак правних лица од интереса за одбрану од поплава  

I Организационе јединице МУП-а 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. МУП – ПС - Топола Владимир Миљковић 569-433 064/892-6579 

2. 
МУП – Ватрогасно 

спасилачка јединица 

Топола 

Никола Лазаревић 811-123 064/892-453 

II Органи Општине Топола 

р. бр. Функција  
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Председник општине Драган Живановић 034/6811-017 064/861-4197 

2. 
Заменик председника 

општине Топлица Славица 034/6811-035 
064/8614285 

063/81175883 

3. Председник Скупштине 

општине Топола 
Драган Јовановић 034/6811-017 065/638-5810 

4. Секретар Скупштине 

општине 
Сања Јевтић 034/6811-008 064/861-4271 

5. Начелник Општинске 

управе 
Милица Станишић 0346/811- 008 064/861-4156 

III Организационе јединице великих техничких система 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ОДС ЕПС Дистрибуција 

ПОГОН  Топола 
Бојан Урошевић 034/6811385 064/831-35-55 

2. 
ЕПС Погон Топола 

 
Батиша Ивовић 034/6811 212 062/801-80-00 

3 
ТЕЛЕКОМ ИЈКГ, Топола 

 
Саша Милетић 034/6811-499 064/614-14-02 

4. 

НИС – ПЕТРОЛ, Бензинска 

станица Топола 

 
Милош Тасић 034/6811-392 064/888-87-50 

5. 
ЈП СРБИЈА ШУМЕ 

Шумско газдинство 
Маринко Стојановић 064/856-36-20 064/856-36-20 
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Крагујевац, Погон 

Јарменовци 

 IV Остале организације 

Ред. 

бр. 
Назив субјекта 

Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ЈКСП „Топола” 
 

Тања Цветковић 034/6811-075 064/853-11-06 

Списак Месних заједница  са подацима о одговорним лицима 

Списак  поверника  (председника Савета месних заједница) 

 
МЗ ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 

САВЕТА 
ТЕЛЕФОН E-MAIL АДРЕСA 

1 34313 

НАТАЛИНЦИ 
МИТРОВИЋ ЖИКА 064/4740-511 zikamitrovic@gmail.gom 

2 ШУМЕ -                     

34313 

НАТАЛИНЦИ 

КУЗМАНОВИЋ 

ВЛАДА  
064/2877-247 kuzmanovic.vlada@gmail.com 

3 ЈУНКОВАЦ 

34313 

НАТАЛИНЦИ 

АЛЕКСИЋ МИЛОШ 069/688-211 / 

4 34310 ВАРОШ 

ТОПОЛА 
ЋИРКОВИЋ ИГОР 064/853-1111 igorcirkovic80@gmail.com 

5 ЖАБАРЕ -                     

34310 ТОПОЛА 
ВЕСИЋ ВЛАДАН 064/510-1656 vladavesic77@gmail.com 

6 34324 Г. ТРНАВА-

ВАРОШИЦА 
ПАВЛОВИЋ БОЈАН  063/634-539 / 

7 ВИТЛИНА-                  

34324 Г. ТРНАВА 
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН 065/8026-438 / 

8 Д. ТРНАВА-                 

34324 Г.ТРНАВА 
МАТИЋ МИЛЕТА 064/861-42-82 maticmileta1@gmail.com 

9 ПОКОЗИЦА 

34324 Г. ТРНАВА 
ЂОКИЋ ЗОРАН 064/9698-068 / 

10 ГРЕДА-                      

34324 Г. ТРНАВА 
ТАНАСКОВИЋ ЗОРАН 

062/155-68-60 

833-202 
/ 

11 СВЕТЛИЋ-                

34324 Г. ТРНАВА 
ЈЕВТИЋ МИЛИЈАН 

060/760-76-26 

534-736 
/ 

12 ОВСИШТЕ-               

34310 ТОПОЛА 
НИКОЛИЋ МИЛАН 

063/809-3268 

836-043 
/ 

13 БОЖУРЊА-              

34310 ТОПОЛА 

 ПАВЛОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 

064/2530-120 

812-904 
pavlovica001@gmail.com 

14 ПЛАСКОВАЦ 

34314 Д. 

ШАТОРЊА 

ТАНАСИЈЕВИЋ 

МИРОСЛАВ 

062/1233-524 

826-636 
patoss980@gmail.com 

15 ВИНЧА                         

34314 Д. 

ШАТОРЊА 

СТАНКОВИЋ ДЕЈАН 063/8022-827 loggy@ptt.rs 

16 34314 Д. 

ШАТОРЊА 
 САША ОБРАДОВИЋ 064/5959-741 sasaobradovic837@gmail.com 

17 БЛАЗНАВА-                 

34314 Д. 

ШАТОРЊА 

ШЕВИЋ САША 
065/5577-201 

838-044, -154 
sevic.sasa999@gmail.com 

18 34318 

ЈАРМЕНОВЦИ 

РАДОВАНОВИЋ 

ГОРАН 
064/4924-837 / 

19 ВОЈКОВЦИ               

34318 

ЈАРМЕНОВЦИ 

МАТИЋ МИЛАН 
063/8683-948 

828-207 
/ 
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20 Д. ТРЕШЊЕВИЦА 

34314 Д. 

ШАТОРЊА 

ЧУМИЋ МИЛАН 
063/643-043 

837-316 
niki8001@gmail.com 

21 ЛИПОВАЦ 

34310 ТОПОЛА 
АВРАМОВИЋ РАША 

064/8313-544 

834-834 
rasa.avramovic@gmail.com 

22 КРЋЕВАЦ-                                          

34310 ТОПОЛА 
ИВАНОВИЋ БОЈАН   064/0193-868 bojan.pelletino@gmail.com 

23 
ЗАГОРИЦА 

34312 БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ 

МИЛОШ 

065/635-32-30 

063/635323 

6773-210 

mrsazagorica@gmail.com 

24 ЈЕЛЕНАЦ                     

34312 БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ 

ТОМИСЛАВ 

060/0650-790 

823-177 
/ 

25 34312 БЕЛОСАВЦИ СИМИЋ ДРАГАН  64/1244-773 trgovinasimic@gmail.com 

26 МАСКАР                      

34312 БЕЛОСАВЦИ  
ВУЈИЋ МОМИР 062/312-897 / 

27 РАЈКОВАЦ                   

34312 БЕЛОСАВЦИ 

РАДОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 

064/209-47-35                          

823-295 
radovic.80aleksandar@gmail.com 

28 ГОРОВИЧ                    

34310 ТОПОЛА 
МАРКОВИЋ МИЛАН 064/3115-207 / 

29 МЗ БОР -                     

34310 ТОПОЛА 
МАРКОВИЋ ДЕЈАН 060/0811-797 dejanmarelja@gmail.com 

30 МЗ МИТРОВЧИЋ     

34310 ТОПОЛА 
ПЕТКОВИЋ МИЛОШ 061/297-27-17 milospetko77@gmail.com 

31 МЗ ЉУБЕСЕЛО        

34310 ТОПОЛА 
МАРКОВИЋ НЕМАЊА 062/826-16-57 necamarkovic2805@gmail.com 

32 КЛОКА    

34313 

НАТАЛИНЦИ 

РАДОСАВЉЕВИЋ 

БОБАН 

065/8192-096 

532-268 
/ 

 

3.9 ПРЕГЛЕД ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 

ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

Ред. 

бр. 

Назив правног лица и 

седиште 

Руководилац 

 

Делатност 

оспособљеног 

правног лица 

 

Планирани задатак 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1. 
ЈКСП "Топола" 

Топола 

Тања 

Цветковић 

064/853-11-06 

Комунална, 

производња и 

дистрибуција воде 

Асанација и водоснабдевање 

у ванредним ситуацијама, 

2. 

Дом здравља „Свети 

Ђорђе” 

Топола 

Др Горан 

Ђорђевић 

062/801-80-00 

Здравствена 

заштита 

Прва и медицинска помоћ 

становништву 

3. Црвени крст Топола 

Биљана 

Павлићевић 

064/886-33-63 

Социјални рад 
Збрињавање угрожених, 

избеглих и евакуисаних 

4. 

Центар за социјални  

рад „Сава Илић” 

Одељење Топола 

Слободанка 

Миливојевић 

062 /290-652 

Социјална заштита 
Збрињавање угрожених, 

избеглих и евакуисаних 

5. 

 Ветеринарска станица 

“Бабић-Бркић”  доо 

Топола 

Јово Бркић  

034/6101 611 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 

6 

Ветеринарска станица 

“Ђорђевић -Ветфарм” 

доо, село Топола 

Младен 

Ђорђевић  

069 621 213 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 
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7 

Ветеринарска станица 

“Рашко-Вет” доо, 

Наталинци  

Радослав 

Алексић, 

065 /260 8172 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 

8 

Ветеринараска станица 

“Белосавци” 

Белосавци,   

Драгољуб 

Миленковић 

  063 /608 142 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 

9 
 “ОП-ТОП” ИТД гроуп 

доо, Топола,  

 Томислав Илић 

062 /121 3399 
Информисање  Информисање грађана 

10 
Агенција “Браф-ИФМ 

радио 92,7, Топола,  

 Предраг 

Филиповић 

 064/212 3321 

Информисање  Информисање грађана 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола”  и на сајту 

Општине Топола www.topola.rs. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 325-7/2019-05-I                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:29.07.2019.године                                                                                                           Драган Јовановић с.р.                                          

                                                                                                                            

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.topola.com/
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Акциони план за роме општине Топола  2019. – 2025 
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-4- 
На основу члана 139. став 2. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 

2/2019), чланова 154. став 2. и 155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола”, бр.3/2019), 
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  29.07.2019.године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

Члан 1. 

I   УСВАЈА СЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ за период 2019-2025 као у тексту 

подносиоца – Комисије образоване Решењем Председника Општине број 020-104/2019-05 од 

23.3.2018. године. 

 

II  Саставни део ове Одлуке је Локални акциони плана за роме за период 2019-2015  

Члан 2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                 ПРЕДСЕДНИК   

Број:020/228/2019-05-I                                                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ   

Дана:29.07.2019.године                                                                               Драган  Јовановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ 

2019. – 2025. 

 

 

 

 

 

Топола, 

мај 2019. године 
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САДРЖАЈ: 

 

УВОД 3 стр. 

РЕЗИМЕ 6 стр. 

  

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ (предуслови за израду ЛАП-а) 7 стр. 

Опште информације о општини Топола 7 стр. 

Анализа стања циљне групе и закључци 13 стр. 

Циљеви унапређивања образовања, запошљавања и здравља Рома у општини Топола 14 стр. 

2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛАП-а  15 стр. 

Механизми за примену, праћење и оцењивање ЛАП-а 16 стр. 

План промоције ЛАП-А 18 стр. 

3. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА  

за период од  2019- 2025. године 
19 стр 

4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА 

за период  од  2019- 2025. Године 
24 стр. 

5. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА 

за период од  2019- 2025. Године 
28 стр. 

6. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА РОМА 

за период од  2019- 2025. Године 
31 стр 

У  В  О  Д: 

Декада за инклузију Рома 2005-2015. године  је међународна иницијатива,  прва те врсте, у оквиру 

које су се Владе Централне и Југоисточне Европе обавезале да, у регионалним оквирима, делују на 

унапређивању социјално-економског статуса и инклузији Рома.  

Декада окупља Владе, међувладина тела и невладине организације, укључујући и цивилне 

организације Рома, са циљем да убрзају процес унапређења положаја Рома, као и транспарентно и 

мерљиво извештавање о постигнутом напретку.  

Декада инклузије Рома  (2005 – 2015. године) је започета 2. фебруара 2005. године. Премијери 12 

земаља Централне и Источне Европе: Републике Чешке, Републике Словачке, Републике 

Мађарске, Републике Хрватске, Републике Србије, Републике Црне Горе, Републике Македоније, 

Републике Бугарске и Републике Румуније, Републике Босне и Херцеговине, Републике Албаније 

и Краљевине Шпаније потписали су декларацију којом су се обавезали да ће њихове земље водити 

ефикасне и делотворне политике која ће допринети даљој друштвеној еманципацији Рома, 

унапређењу услова живота припадника ромске заједнице и укључивању Рома у процесе доношења 

одлука.  

Владе земаља које учествују у Декади инклузије Рома и представници ромских заједница из ових 

земаља су се усагласили да остваривање циљева Декаде захтева вођење активне политике  у 

четири приоритетне области: 

1. Образовање  

2. Здравствена заштита  

3. Становање 

4. Запошљавање 
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Свака од Влада израдила је своје акционе планове за остварење циљева Декаде. Влада Републике Србије 

усвојила је акционе планове за Декаду инклузије Рома на седници одржаној 27.01.2005. године и то за све 

четири приоритетне области.  

Касније, Влада Републике Србије је у априлу 2009. године усвојила Стратегију за унапређивање положаја 

Рома у Републици Србији, која поставља основе за унапређивање положаја Рома, смањење разлике између 

ромске популације и осталог становништва, као и идентификовање и примену мера афирмативне акције, 

нарочито у областима образовања, здравља, запошљавања и становања.  

Такође, тада су усвојени и Национални акциони планови из 13 области: из 4 приоритетне области су дорађени 

и ревидирани (образовање, запошљавање, услови становања, здравствена заштита), повратак по основу 

споразума о реадмисији, антидискриминативне мере,  интерно расељена лица, култура, лична документа, 

медији и информисање, социјално осигурање и социјална заштита, специфичан положај жена, политичко 

учешће и представљање.  

За имплементацију Стратегије на националном нивоу одговорно је Министарство за људска и мањинска 

права, тј. Канцеларија за спровођење стратегије. На покрајинском нивоу ради Канцеларија за инклузију Рома 

при Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова, а на локалном нивоу у Србији 

раде локални Координатори за ромска питања. 

Суштински предуслови за унапређивање положаја Рома, а тиме и успешне интеграције, чине управо области 

образовања, запошљавања и здравља припадника ромске националне заједнице.  

Овај документ треба да дефинише правце деловања општине Топола у области унапређења економског 

положаја Рома преко побољшања њиховог образовног статуса, квалификација, положаја на тржишту рада али 

и здравственог стања, тј. услова живота. Овим документом, такође ће се дефинисати механизми помоћу којих 

се може пратити реализација мера које треба да допринесу остварењу овог циља. 

Усвајање Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома за период од 2019-2025. године представља 

даљи корак локалне самоуправе у правцу стратешког планирања потреба и интереса наших грађана из ромске 

заједнице. Овај документ почива на анализи релевантних међународних и националних документа, aнализи 

стања, проблема и потреба припадника ромске популације на подручју града Тополе. У складу са тим, 

Локални акциони план за унапређење положаја Рома обухвата област образовања, становања, запошљавања, 

здравствене и социјалне заштите. Документ је настао уз координисани рад координатора за унапређење 

положаја Рома на територији града Тополе са радним групама за наведене области, у које су били укључени 

предствници локалне самоуправе, Дома здравља Тополе, ПУ „Софија Ристић”, основних и средње школе, 

Центра за социјални рад Топола, Националне службе за запошљавање, филијала Крагујевац.  

Реализацијом Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине 

Топола желимо да постигнемо унапређење услова живота кроз примену реалних, одрживих и систематских 

мера. Намера нам је да, кроз сопствена планирана улагања као и удруживањем са средствима из других 

извора, изградимо амбијент за побољшање живота наших суграђана из ромске заједнице. Све активности 

планирамо да реализујемо у партнерству са свим чиниоцима који су учествовали у креирању овог документа.  

Није занемарљива ни околност да тиме испуњавамо и прописане формалне услове Европске уније којим се, 

поседовањем овог стратешког документа, отварају врата европских фондова за социјалну заштиту, програме и 

услуге намењене најугроженијем становништву.  

Кроз дефинисане механизме пратићемо реализацију мера које треба да допринесу остварењу циљa који је 

Локални акциони план за унапређење положаја Рома 2019-2025  

на територији општине Топола.  

У Србији, према званичним подацима (попис становништва из 2011. године), живи 108.193 Рома, док ромске 

организације тврде да их је три пута више. Према подацима тих организација, у Србији има око 600 дивљих 

насеља у којима живи становништво ромске националности. 

 Највећи део ромског становништва је насељен у ромским енклавама, без основних инфраструктурних услова. 

Према UNICEF-овом извештају о стању деце у Републици Србији (2006. година), готово 70% ромске деце је 

сиромашно, а преко 60% ромских домаћинстава са децом живи испод границе сиромаштва. Најугроженија су 

деца која живе изван градова и у домаћинствима са више деце. Преко 4/5 сиромашне ромске деце живи у 

породицама у којима одрасли чланови немају ни основно образовање.  

Роми су релативно млада популација. Званична статистика говори да деца узраста до шест година чине преко 

15% укупне ромске популације, а да деце узраста од 7 до 14 година има преко 16%. Процењује се да би се број 

ромске деце у узрасту који одговара припремном периоду за школу (од три до шест година) и основној школи 

могао кретати приближно између 60.000 и 120.000.
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Статистички подаци о школама не садрже податке о националној припадности, па се о националној 

заступљености у различитим сегментима система образовања закључује на основу вредности добијених на 

узорцима појединачних истраживања.  

У Истраживању вишеструких показатеља (MICS 3, 2005. година) наводи се да је предшколским образовањем 

(узраст три до пет година) обухваћено око 40% већинске деце и само 3,9% ромске деце. Обухват припремним 

предшколским програмом код већинске деце износи 88,6%, а код ромске деце 56,9%. Основну школу 

завршава 95% већинске деце, а према проценама само 21 до 37% Рома. Обухват средњом школом на узрасту 

15 до 18 година износи 76,42% код већинске деце, а код ромске деце мање од 8%. 

Према Истраживању о положају Рома, ИРЛ и избеглица које је релизовао UNDP (2005. година), Роми 

проводе упола мање времена у школовању него остали у истим насељима: Роми 5,5 година, остали 11 година 

(Роми у просеку мање него што је довољно за завршетак основне школе, остали три године више). Трећина 

ромске популације нема никакво образовање или има само неколико разреда основне школе, тек нешто више 

од петине има завршену основну школу, око 11% Рома има завршену средњу школу, а свега 1% има више или 

високо образовање. 

Основно обележје друштвено-економског положаја већине Рома представља низак степен економске 

активности, висока незапосленост и готово стопостотна искљученост Рома из јавних институција. 
Област у којој се Роми најчешће радно ангажују јесте сива економија. Ниска стопа економске активности 

већинa Рома представља последицу економске културе, друштвено-економске заосталости и одређеног скупа 

демографских чинилаца. Већина Рома је изван система запошљавања, они нису легално економски активни и 

махом се воде као незапослени. Када се налазе на тржишту радне снаге, раде најтеже и најопасније послове по 

најнижој цени. Сакупљачи секундарних сировина чине једну од најексплоатисанијих група радника, са 

најнижим ценом рада. Држава мора да препозна овакав вид рада као легитимну врсту делатности. 

Два основна фактора која доприносе неповољном положају Рома на тржишту рада и која већину Рома 

ограничавају на ниско плаћена и привремена занимања je пре свега низак ниво образовања и стручне обуке. 

Подаци прикупљени из рутинске здравствене статистике, нарочито они који се односе на оболевање, не 

садрже информације о етничкој припадности, па се здравствено стање ромске популације може пратити само 

на основу резултата циљаних истраживања. Најпознатија истраживања, из којих су изведени готово сви 

показатељи здравственог стања Рома, била су Истраживање вишеструких показатеља стања и положаја 

деце и жена у Србији (из 2005. године) и Истраживање о животном стандарду (спроведено 2003. и 2007. 

године). С обзиром на раширеност фактора који негативно утичу на стање здравља у ромској популацији као 

што су сиромаштво, лоши животни услови и друштвена искљученост постоји неопходност предузимања 

активности на повећању знања и информисања о правима на здравствену заштиту, здрављу и здравим 

стиловима живота у ромској популацији. У оквиру унапређења здравствене заштите ромске популације која је 

неодвојива од побољшања животног окружења у ромској заједници посебан значај има унапређење 

здравствене заштите деце и жена у репродуктивном периоду.     

Са циљем унапређивања положаја Рома у општини Топола, а у складу са препорукама Владе Републике 

Србије датим у Стратегији за унапређивање положаја Рома, Локална самоуправа општине Топола  је решењем 

Председника општине број:020-104/2018-05 од 23.03.2018.године образовала Комисију за израду Локалног 

акционог плана 2018-2025 година. Радну групу чинили су представници општине Топола задужени за 

друштвени сектор,као и представници: Центра за социјални рад у Тополи, Дома здравља Свети Ђорђе Топола 

,О.Ш Карађорђе Топола и представникНационалне службе за запошљавање.  

ЛАП као званични документ  општине дефинише правце деловања општине Топола у области унапређења 

процеса образовања, запошљавања, становања и здравља Рома, конкретне мере и активности којима би се 

побољшао садашњи неповољан положај у ове четири области, као и јасне механизме помоћу којих се може 

пратити остваривање постављених циљева.  

Према подацима о броја Рома који живе на територији општинеТопола и утврђено је да је оквиран број 

насељених Рома близу 286, односно близу 56 породица.  

Р Е З И М Е: 
Основа за израду ЛАП-а за унапређење образовања, запошљавања и здравља Рома у општиниТопола су 

следећи документи: Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији, Национални акциони 

планови за образовање, запошљавање и здравствену заштиту Рома,  Стратегија за смањење сиромаштва у 

Републици Србији, Стратегија социјалне заштите општине Топола, и други релеватни документи. Општинска 

управа општине Топола је почетком 2015. године ангажовала Координатора за ромска питања,који овај  посао 

обавља уз остале редовне активности. 
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ЦИЉЕВИ: 

3. Унапређење образовања Рома у општини Топола кроз укључивање Рома у образовни систем и 

обезбеђење континуитета у образовању, обезбеђивање квалитетног образовања, успостављање 

механизама који ће подстицати толеранцију и уважавање различитости и неговање културног 

идентитета.  

4. Повећање запошљивости Рома и Ромкиња подстицањем преудезтништва, организовањем и 

укључивањем Рома и Ромкиња у програме јавних радова, као и повећање конкурентности на тржишту 

рада кроз стручно оспособљавање и дошколовавање. 

5. Унапређеље услова живота Рома и Ромкиња повећањем нивоа знања о значају лечења и значају 

превентивне контроле здравља и побољшањем доступности здравствене заштите.  

      -Трајније решавање услова становања ромске популације општине Топола. 

Локални акциони планови за унапређење образовања, запошљавања.становања и  здравља Рома у општини 

Топола су кључни документи којим ће се општина Топола у потпуности укључити у реформе у области 

решавања проблема ромске популације, развити нове механизме сарадње између кључних актера и самим тим 

допринети побољшању квалитета живота Рома. Општина Топола је формирањем раднe групe за израду ЛАП-а 

и постављеним задацима пред исту препознала потребу планирања у области образовања, запошљавања 

,становања и здравља Рома. Израдом акционог плана стварају се могућности  унапређења положаја Рома, у 

складу са идентификованим потребама корисника, на основу доброг познавања и дефинисања приоритетних 

потреба. С обзиром на ограничена буџетска средства којима општина располаже, потребно је јасно и прецизно 

утврдити приоритете деловања и усмерити активности ка дефинисаним мерама. Акциони план је направљен 

према актуелним подацима и приоритетима, који су дефинисани у времену његовог доношења, али у његовој 

реализацији могуће је мењати поједине сегменте и прилагођавати их потребама грађана, јер акциони план 

представља развојни документ.  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

 ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ ТОПОЛА 

Територија општине Топола налази се у централном делу Шумадије и захвата сливно подручје средњег тока 

реке Јасенице и Кубршнице, њене највеће притоке. Западни и југозападни део чине планине Рудник и Венчац, 

тј. део високе Шумадије. Положај тополске општине одређен је следећим коодинатама 44
о
 08’ северне 

географске средине, што је најјужнија тачка на тромеђи горњомилановачке, крагујевачке и тополске општине 

и 44
о
 21’ северне географске средине, што је најсевернија тачка Општине. 

Тополска општина се граничи на северу младеновачком, североистоку смедеревскоопаланачком, истоку 

рачанском, југу крагујевачком, југозападу горњомилановачком и западу аранђеловачком општином. Укупна 

дужина тополске границе је 108 км. Најкраћа је северна граница према општини Младеновац - 7,5 км, док је 

најдужа према граду Крагујевцу - 38 км. 

Површина општине Топола износи 356,4 км
2
 што представља 14,9% укупне површине Шумадијског округа. 

Тополска општина има неправилан и издужен облик. Пружа се 

дуж осе правцем од југозапада ка североистоку ваздушним 

растојањем 31,5 км и краћом осом северозапад, југоисток у 

дужини од око 5 км. На њеној територији, поред градског, налази 

се још 30 сеоских насеља. 

У југозападном делу територије општине Топола налази се 

планина Рудник са Цвијићевим врхом 1.132 м надморске висине, 

највиша и највећа од шумадијских планина. Већи део тополског 

климата одликује се релативно хладнијим зимама, јесенима 

топлијим од пролећа и умерено топлим летима. 

Од већих река, кроз Тополу протиче Јасеница, најдужа и највећа 

река у Шумадији, као и њена највећа и најзначајнија притока, 

Кубршница. 
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Преко територије тополске општине води магистрални пут I-Б реда Београд - Младеновац - Топола - 

Крагујевац - Краљево. Општина Топола је од града Београда удаљена 80 км, Крагујевца 42км и Краљева 90км. 

Друмске саобраћајнице које пролазе средином општине Топола имају транзитни значај. 

Број становника и природни прираштај 

Број становника општине Топола се за последњих 40 година значајно смањио. Године 1971. Топола је имала 

30.322 становника, док је број становника по последњем попису 2011. године износио 22.329 становника или 

за 24,6 % мање. Разлог пада јесте негативан природни прираштај који је сада већ преко 10‰ као и емиграција 

становништва, нарочито млађе популације, у развијеније, привредно и културно активније центре у Србији 

(пре свих Београд и Крагујевац). 

 

Полно - старосна структура 

Однос полова у структури становништва према последњем попису је био благо у корист жена. Оно што 

забрињава је старосна структура становништва где се види да је убедљиво најмања група од 0-17год. са свега 

17% заступљености. 

 

Образовна структура  

Образовна структура становништва које је старије од 15 година показује да је највећи број становника са 

средњим образовањем (40%) а потом са основним образовањем (26%). Забрињава велики проценат популације 

са непотпуним основним образовањем, скоро 1/4. Оно што такође треба истаћи је и лошија образовна 

структура женске популације у односу на мушку. 

 Компјутерска писменост је на јако лошем нивоу где је убедљиво највећа категорија компјутерски неписмених 

лица и износи око 2/3 популације Општине Топола. 
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Када анализирамо структуру неписменог становништва према старосним групама, видимо да је највећа група 

са 65 и више година са укупно 262 становника. Као и у предходној анализи женска популација је у 

незавиднијем положају.  

Процентуално учешће неписмених у укупном становништву је мање од 5%, док је проценат неписмених у 

градском насељу дупло мањи него у селима. 

 
Економска структура 

Број запослених у Општини Топола чини нешто преко 13% у односу на укупан број становника, док је 

проценат регистрованих незапослених нешто мањи од 10%. Према овим подацима се јасно осликава и 

структура становништва према делатностима, по чему је Општина Топола пре свега пољопривредно 

оријентисана. 

 

 

Етничка и верска припадност 

Што се тиче етничке припадности Топола је општина у којој се чак 97% становништава изјашњава као 

Српско. Исти однос је и што се тиче верске припадности где је основна религија Православно хришћанство. 
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Укупно Срби Албанци Бошњаци Бугари Буњевци  Југословени Мађари Македонци Муслим. 

22329 21602 3 1   3 1 19 6 18 1 

Табела – Број становника према националној припадности 

3.3 ПРИВРЕДА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Економску ситуацију на подручју Општине Топола, карактеришу сектори трговине, туризма, прерађивачке 

индустрије и нарочито пољопривредне производње. Пољопривреда и туризам су најважније привредне гране 

Општине.Услед пропадања локалних друштвених фирми у блиској прошлости и касније приватизације и 

отварања других, нових малих и средњих приватних предузећа, расте и број предузетника, власника бизниса 

на територији општине Топола. Постојећа ситуација узрокује да предузетништво у општини постане 

доминантан вид делатности. 

 

Најзначајнији привредни субјекти на подручју Општине су: 

1. Предузеће за производњу, промет и услуге „Integral export-import” d.o.o. –Топола 

2. Привредно друштво за производњу и промет одливака „ЛИВНИЦА ТОПОЛА” а.д. – Топола 

3. Предузеће ,,МОРСАД” ДОО-Метеризе, Топола  

4. Предузеће ,,ИНЕКС МЕТАЛИ В и Б”- Топола  

5. Предузеће ,,ПОДРУМ АЛЕКСАНДРОВИЋ” доо-Винча, Топола 

6. Предузеће „ЕНОВИТИС” д.о.о. - Предузеће за дистрибуцију и едукацију у делатности производње 

вина - продаја винске опреме, Топола 

7. „GPM Enterprises” д.о.о. – Јарменовци, Топола 

8. Предузеће ,,ТРНАВА ПРОМЕТ” доо- Доња Трнава, Топола  

9. Предузеће ,,СТАРА ВАРОШ” доо- Топола  

10. Предузеће ,,ЛИГРАП” доо- Белосавци, Топола  

11. Предузеће ,,МАТ-ПРОДУКТ” доо- Винча, Топола  

12. Производња вина ,,ВИНАРИЈА АРСЕНИЈЕВИЋ”-Винча, Топола 

13. Предузеће ,, БЕТОН-РЕЗ КОМПАНИ”-Топола 

14. “WEBER” Saint gobain – Топола 

15. Занатска каменорезачка радња ,,ТИМОТИЈЕВИЋ ЉУБОМИР”, Топола 

16. Предузеће „OPLENAC - WINERY “ доо, Топола 

На територији општине Топола егзистира и једно Удружење предузетника које носи назив Опленац. Његове 

чланове чине сви заинтересовани предузетници са територије Општине. 

Пољопривредни сектор – пољопривреда је водећа привредна грана у Тополи. Ово подручје има највећу 

производњу воћа у Шумадији и Поморављу које се пласира, на руско тржиште, углавном у свежем стању. 

Кроз инвестиције у прерађивачке капацитете (сушаре и топла прерада воћа и поврћа) допринело би се 

финализацији пољопривредне производње и бољем пласману производа на домаћем и ино тржиштима. Једна 

од таквих фирми је фабрика за прераду воћа и поврћа у Јарменовцима која се бави производњом џемова и 

сокова и конзервисањем воћа и поврћа. Према подацима Управе за трезор, на територији општине Тополе у 
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2018.години регистровано је укупно 2.755 пољоприврених газдинстава. Регистрација пољопривредних 

газдинстава значајније је изражена почев од 2006. године и јавила се као последица подршке локалне 

самоуправе и промовисања предности регистрације. Један од разлога регистрације је и могућност аплицирања 

за кредитна средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и за остале видове 

подршке. 

Туризам - Општина Топола је увек била позната по својој богатој туристичкој понуди која се огледала у 

бројним споменицима културе, значајним историјским локалитетима, манифестацијама, култури и 

гостољубивости Тополаца, префињеној гастрономији, доброј домаћој капљици, аутентичним сувенирима, 

музици. Већ богата туристичка понуда се стално проширује и обогаћује, како се и сама Општина развија. За 

дитстрибуирање квалитетне и услужне понуде коју Топола има заслужна је Туристичка организација Опленац 

као главни носилац свих туристичких активности општине. 

На територији општине се налази више локалитета са туристичким потенцијалом,од којих неки имају и 

национални значај и то су :  

-Црква Светог Ђорђа на Опленцу која представља храм и маузолеј породице Карађорђевић,својом 

монументалношћу и лепотом ,црква је категорисана као бисер архитектуре и декорације времена у ком је 

саграђена и вреди је видети. 

- Петрова кућа је музеј-галерија са тематским поставкама везаним за династију Карађорђевић. 

-Краљева вила и Вила краљице Марије налазе се у непосредној близини Петрове куће,и то су објекти у 

којима данас повремено бораве чланови Дома Карађорђевић. 

-Виноградарева кућа изграђена у традиционалном шумадијском стилу како би туристима приближила 

дугогодишњу традицију Тополе као виноградарског краја. 

-Карађорђев град који је саградио Карађорђе Петровић,вођа Првог српског устанка у периоду од 1811 до 

1813 и он представља познати туристички комплекс којег је потребно видети приликом обиласка Тополе. 

-Краљев подрум садржи опрему и уређаје за прераду вина који представљају музејску поставку за туристе 

Посебан значај за туристичку понуду општине Топола имају и три манастира изграђена на њеној територији,а 

који датирају са краја 14. и почетком 15.века и то су Манастир Никоље,Манастир Вољавча и Манастир 

Благовештење. 

У Тополи су надалеко чувене манифестације које се годинама одржавају а то су : 

- Опленачка берба привредно-туристичка манифестација која се одржава у другој недељи октобра почев од 

1963 године непрекидно.У исто време одржава се и Сабор народног стваралаштава Србије.Обе манифестације 

се одржавају у част вина и грожђа а Шумадинци их популарно називају Вашар у Тополи. 

- Липовачка колонија је почела са радом 1973. године на иницијативу љубитеља уметности,радника у 

установама културе тополске општине и сељака из Липовца.Организује се сваког августа и угошћује 

најеминентније сликаре са ових поодручја. 

Општина Топола поседује и адекватне услове за развој ловног туризма који су у одређеној мери и 

искоришћени. Актуелно је Ловачко удружење Карађорђе које сарађује са Туристичком организацијом у 

формирању аранжмана који подразумевају све потребне услуге за бављење туриста  ловним туризмом. 

Угоститељство представља један од битних сегмената туристиче понуде општине Топола. Понуда се 

највећим делом базира на хотелу на Опленцу и неколико угоститељских објеката и ресторана. 

Поред ловног и угоститељског туризма на територији општине је у зачетку и сеоски туризам. За сада постоје 

два сертификована приватна власника туристичких објеката за ову намену. 

АНАЛИЗА СТАЊА, ЦИЉНЕ ГРУПЕ И ЗАКЉУЧЦИ: 

На подручју општине Топола, према подацима координатора за ромска питања из 2017. године, живи 286 

припадника Ромске заједнице , мада је њихов стварни број већи јер се на попису нису изјаснили као Роми. 

Рома је  највише настањено у Селу Тополи-насеље Торови,Селу Тополи-насеље Бор,Варош 

Тополи,Наталинцима,Клоки и Светлићу.   

Узроци  

Подаци о ниском обухвату ромске деце и младих свим нивоима образовања, као и подаци о напуштању 

основне школе показују да систем образовања: 1) не може да обезбеди образовање за сву децу; 2) да нема 

ефикасне механизме којима ће полазнике задржати у систему и омогућити да свако оствари своје право на 

образовање. 

Језичка баријера је један од основних фактора који утичу на просечно лошије постигнуће ромских ученика у 

школи и истовремено један од главних разлога за висок проценат упућивања ромске деце у специјалне школе. 

Посебан проблем представља упућивање ромске деце у специјалне школе.  
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Разлози за релативан неуспех ромске деце на тестовима који мере зрелост за полазак у школу и менталне 

способности потребне за праћење школске наставе су пре социјално-културне и језичке природе, него што 

говоре о стварним интелектуалним (не)способностима ромске деце.  

Један од начина да се ови проблеми ублаже је учешће ромског асистента приликом тестирања, који преводи 

детету питања и задатке и помаже му да их разуме. Ова пракса се показала као врло корисна у спречавању да 

се ромски ученици без основа упућују у специјалне школе. Међутим, присуство ромског асистента је у 

потпуности препуштено доброј вољи стручног сарадника који обавља тестирање. Министарство просвете је 

2007. године упутило препоруку за ангажовање ромских асистената, али законско решење још увек није 

дефинисано. 

Такође, мањи број ромске деце похађа школе за образовање одраслих. Деца ромске националности похађају 

школе за образовање одраслих зато што нису успела да се упишу у редовне основне школе на време или су се 

из ње исписала. 

Наставни план и програм основних школа за образовање одраслих садржи само предмете који имају за циљ 

основно описмењавање ученика. И када заврше ову школу, њихове перспективе се, у најбољем случају, своде 

на могућност да упишу обуку за занат у трајању од неколико месеци, а то им опет ограничава могућности 

запошљавања. 

Већина ромске популације живи у неформалним насељима (сламовима) искљученим из урбаног система, чије 

су основне карактеристике: недовољна опремљеност инфраструктуром, пренасељеност, веома мали број 

стамбених јединица, непостојање минимума стамбених стандарда, сиромашно окружење, неприступачност 

социјалних сервисима, велика удаљеност од основних друштвених садржаја и сервиса и др. 

Ови услови негативно утичу на образовање и здравствено стање Рома. Услед недостатка финансијских 

средстава родитељи нису у могућности да омогуће школовање својој деци.  

Већина ромских домаћинстава има ограничене изворе прихода (то су углавном сезонски радови у 

пољопривреди и грађевинарству, рад у сивом сектору, сакупљање секундарних сировина, дознаке из 

иностранства и социјална помоћ од државе).   

Два основна фактора која доприносе неповољном положају Рома на тржишту рада и која већину Рома 
ограничавају на ниско плаћена и привремена занимања су низак ниво образовања и стручне обуке 
ЦИЉЕВИ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВАЊА, ЗАПОШЉАВАЊА, СТАНОВАЊА И ЗДРАВЉА РОМА 

У ОПШТИНИ ТОПОЛА 

Дугорочни циљеви:  

1. Укључивање Рома у образовни систем и обезбеђење континуитета у образовању 

2. Повећање запошљивости Рома и Ромкиња и повећање конкуретности на тржишту рада 

3. Унапређење здравственог стања и услова живота Рома у општини Топола 

4. Трајније решавање услова становања Рома 

Специфични циљеви ЛАП-а су: 

ОБРАЗОВАЊЕ 

1. Планирање, подршка и укључивање Рома у образовни систем 

2. Материјална и финансијска подршка ромским ученицима у школама 

3. Реализација радионица, семинара и обука наставног кадра  

4. Информисање шире друштвене заједнице о образовању Рома  

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 Унапређивање предузетништва код Рома и Ромкиња спровођењем субвенција за само-запошљавање и 

ново запошљавање 

 Креирање и спровођење посебних програма обука за стручно оспособљавање Рома и Ромкиња за 

дефицитарна занимања 

 Организовање и укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програме јавних радова 

ЗДРАВЉЕ 

 Повећање нивоа знања о значају лечења и значају превентивне контроле здравља 

 Побољшање доступности здравствене заштите 

Становање 

 Поболшање услова становања у нехигијенским насељима 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛАП-А 

РЕСУРСИ - БУЏЕТ  
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Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне 

самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог 

Локалног плана, као и из других доступних извора. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ: 

Израђена база података о броју припадника ромске националности у општини 

Постојећи ресурси потребни за имплементацију ЛАП-а 

Општина Топола поседује одређен број стручних кадрова који су својим знањем и стеченим искуством дали 
значајан допринос у самој изради ЛАП-а, те да ће активно учествовати  у имплементацији истог.  
МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИМЕНУ, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ЛАП-а 
Механизми за примену Локалних акционих планова за унапређивање образовања, запошљавања, становања и 

здравља Рома у општини Топола представљају локалне структуре, сет механизама и процедура уз које ће се 

осигурати успешно спровођење ЛАП-а. У оквиру  локалних структура, разликују се:  

 Структуре за управљање процесом имплементације ЛАП-а и 

 Структуре које су оперативне и носе имплементацију ЛАП-а. 

Структуре за управљање процесом имплементације Локалних акционих планова за унапређивање образовања, 

запошљавања и здравља Рома у општини Топола представљају следећи органи и тела: 

 Скупштина  општине  Топола, 

 Председник општине Топола, 

 Радна група за имлементацију ЛАП-а. 

Скупштина општине Топола усваја Локалне акционе планове за унапређење образовања, запошљавања 

,становања и здравља Рома у општини Тополаи обезбеђује сразмерна буџетска средства за њихову 

реализацију. 

Председник општине Топола одређује састав и именује радну групу за имплементацију ЛАП-а као тело које 

сачињавају представници свих сектора и релевантних институција и организација заинтересованих за развој и 

унапређења образовања, запошљавања и здравља Рома. 

Радна група за имлементацију ЛАП-а испитује потребе грађана/ки, дефинише и предлаже стратешке 

приоритете, у сарадњи са надлежним институцијама, организацијама и општинским службама, утврђује 

предлоге годишњих акционих планова и износе потребних средстава за њихову реализацију. Радна група 

координира израду и прати имплементацију Локалног акционог плана за унапређење образовања, 

запошљавања,становања и здравља Рома у општини Топола и одговорна је за спровођење процеса 

мониторинга и евалуације. Радна група најмање једном годишње извештава  Председника општине о 

имплементацији ЛАП-а и постигнутим резултатима, предлаже евентуалне измене ЛАП-а и приоритетне 

пројекте. Радна група редовно консултује и информише јавност о процесу имплементације ЛАП-а и 

обезбеђује транспарентност у раду и адекватну друштвену подршку. 

Локални акциони планови за унапређење образовања, запошљавања, становања и здравља Рома у 

општиниТопола теже да демонстрирају спремност за укључивање Рома у све друштвене сфере. У циљу 

обезбеђивања  пуне и ефикасне имплементације ЛАП-а, поред основних структура за управљање и 

имплементацију, овим документом се дефинишу и оквирни механизми и процедуре потребни за координацију 

активности: 

 Председник општине најмање једном годишње разматра извештај о спровођењу Локалних акционих 

планова за унапређење образовања, запошљавања, становања и здравља Рома у општини и иницира 

корективне мере и акционе планове за наредну годину. 

 Радна група прати, координира и мониторишe спровођење ЛАП-а и уз акционе планове, најмање 

једном годишње припрема извештај Председнику општине. Такође, раднa групa ће радити интерну 

евалуацију имплементације овог документа. 

 Раднa групa осигурава да се благовремено, у процесу креирања општинског буџета, презентују 

акциони годишњи планови проистекли из овог ЛАП-а и тако обезбеди адекватна финасијска подршка 

за њихово спровођење.  

 Радна групa, у складу са својим овлашћењима  прави годишње планове свога рада и деловања и 

комуникације према локалној власти, другим актерима и према јавности. Свој план рада доставља 

Председнику општине на увид и усвајање. За рад и деловање Радне групе услове обезбеђује општина 

Топола. 

 Раднa групa преко органа локалне самоуправе прослеђује своје извештаје са оценама успешности 

спровођења. Раднa групa иницира регионалне и/или међуопштинске састанке (најмање једном 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA    Година XXIII      Број 12      30. Јул 2019.     страна  154 

 

 

годишње) са циљем размена информација и дефинисања заједничких интереса. Ови састанци су 

саставни део годишњих планова рада Раднних група. 
Поред напред наведеног потребно је развити следеће механизме и институционализовати их: 

Протокол о сарадњи - дефинисати и усвојити  јединствен протокол о сарадњи  између  локалне власти и 
других релевантних јавних и приватних субјеката којима су приоритетне делатност из области образовања, 
запошљавања и здравља којим се јасно препознаје улога, обавезе и одговорност сваког од анкетара у односу 
на усвојени ЛАП. У циљу ефикасније и рационалније организације појединих услуга, општина Топола и  Радна 
група за спровођење локалног акционог плана  ће бити спремни и отворени да се повезују са другим 
општинама у округу и шире. 

ПЛАН ПРОМОЦИЈЕ ЛАП-а  
Након израде Локалног акционог плана промовисаће се његов садржај. Постоје разни начини промоције али 

чланови радних група су изабрали промоцију кроз медије, састанцима у самим институцијама и 

организацијама које су значајне и релевантне за успешну имплементацију документа. 

ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ  ПЛАНА ће се одвијати кроз: 
1. Постављање документа у електронској форми на сајт општине. 

2. Јавне дискусије у електронским и штампаним медијима. 

3. Округли столови, трибине и кампање са циљем подизања свести јавности о значају локалног акционог 

плана.  
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА ЗА ПЕРИОД  2019 - 2025. године 

Циљ Мера Задатак Индикатор Носилац активности Мониторинг 

Временски 

рок/ 

извори 

финансирања 

 

1. Планирање, 

подршка и 

укључивање Рома 

у образовни 

систем-   

1. 1. Израда базе 

података са свим 

релевантним 

подацима из 

области 

образовања о 

ромској 

популацији на 

теритирији 

општине Топола 

(образовни 

статус...) 

- прикупити и 

ажурирати податке  

 

- Формирана база 

података 

- Извештај о 

постојећем стању 

1.Ромска удружења 

2.Координатор за ромска 

питања 

3. Школска управа 

Радна група за 

израду и 

имплементациј

у 

ЛАП-а 

 

2019-2021  

1.2. Укључивање 

што већег броја 

ромске деце у 

систем 

предшколског 

образовања,у 

општини Топола 

Организовати 

информативне 

састанаке у ромским 

насељима о 

целодневним 

програмима 

Подршка ромским 

асистентима 

Број одржаних 

састанака 

Број 

информисаних 

породица 

1.Координатор за ромска 

питања 

2.Педагози, васпитачи 

Предшколска 

установа 

 

2019 

 

1.3. Писање 

индивидуалних 

васпитно'образовн

их планова као и 

планирање 

активности за 

унапређивање 

васпитања и 

образовања ромске 

деце у оквиру 

годишњих планова 

Организовати обуке 

подршка стручним 

кадровима при 

предшколској установи 

за писање планова 

Број учесника 

обука 

Координаторе за 

образовање 

 

Центар за интерактивну 

педагогију 

 

Министарство просвете 

Предшколска 

установа 

 

2019 
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1.4 Ангажовање 

ромских 

асистената '- 

Подстицај 

социјалном и 

језичком развоју  у 

предшколском 

периоду 

Подршка ученицима 

ромске националности 

Урађен опративни 

и месечни план 

рада 

Републички секретаријат 

за образовање 

Школска управа 

Крагујевац 

Општина Топола 

Министарство 

просвете  

Општина 

Школска 

управа 

2020  

1.5 Стварање 

услова за отварање 

група за пријем 

млађе деце 

обезбеђивањем 

простора и 

средстава за 

опремање простора 

и стручног кадра  

Обезбедити простор и 

опремити 

Створени услови 

за рад 

Републички секретаријат 

за образовање 

Школаска управа 

Локална самоуправа 

Радна група 2020  

1.6 Психо-

социјална помоћ 

деци 

са посебним 

потребама 

Прикупљање података Организација 

хуманитарних 

акција  

Педагог 

Ромски координатор 

Локална самоуправа 

Министарство 

образовања 

 

Школска 

управа 

Радна група 

2020  

1.7 Подршка 

талентованој 

ромској деци кроз 

стипендирање и 

награђивање 

Информисати Роме о 

спровођењу конкурса 

Организовати конкурс 

Доделити награде 

Број награђене 

талентоване 

ромске деце 

Локална 

самоуправа,страни 

донатори,Министарство 

просвете 

Радна група 2020-2025  

1.8 Укључивање 

Рома у савете 

родитеља у 

школама као и у 

Одборе основних и 

средњих 

школа како би 

учествовали у 

доношењу одлука 

Избор родитеља у савет  

школе 

Присуство 

изабраног 

састанцима 

Савета  

Савет родитеља 

 

Директор ОШ 

 

2020-2025  

1.8 Oписмењавање 

младих који 

су застарели за 

основно 

образовање 

(верификација 

једне основне 

школе) 

- омогућити им 

ванредно 

завршавање 

основних школа 

- омогућити им 

наставак 

школовања 

(завршавања 

једног од стручних 

курсева, 

обука за рад) 

 

 

 

 

Прикупити податке о 

заинтересованим 

Ромима 

 

Организовати ванредно 

завршавање основног 

образовања или 

стручних курсева 

 

 

 

 

Формирана база 

података 

Број полазника 

 

 

 

 

 

Координатор за ромска 

питања 

Локална самоуправа 

 

 

 

 

Радна група 

 

 

 

 

2020-2022 

 

2. Подршка 

образовању 

ромским 

средњошколцима 

2.1 Обезбедити 

смештај у ученичке 

домове и месечне 

карте за ђаке који 

путују 

Организовати конкурс и 

обезбедити смештај 

Број пријављених 

средњошколаца 

Локална самоуправа  

Школска управа 

 

Радна група Током 

имплемантац

ије ЛАП-а 
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3.Организовање 

радионица, 

семинара и обука 

3.1 Обука 

постојећег 

наставног 

васпитног и 

наставног кадра за 

сарадњу са 

ромским 

породицама и рад 

са ромском 

децом 

Организовати 

информативне 

састанаке у школама 

Број одржаних 

састанака 

 

Школска управа 

Ромски координатор 

Радна група 2019  

3.2 Радионице са 

децом о 

понашању и 

значају 

образовања 

Анимирати што већи 

број ромске деце 

 

Организовати 

радионице на месечном 

нивоу (3 радионице у 

сваком семестру-

полугодишту) 

Број одржаних 

радионица 

 

Школска управа 

Координатор за 

ромска питања 

Школска 

управа 

Радна група 

Током 

имплемантац

ије ЛАП-а 

 

3.3 Подршка 

девојчицама у 

школовању: 

- информативне 

радионице о већој 

прихваћености и 

мањем отпору 

према образовању 

Организовати 

информативне састанке 

у ромском насељу 

Организовати 

радионице једном 

месечном током шест 

месеци годишње (3 у 

сваком семестру) 

Број 

информисаних 

породица 

 

Број одржаних 

радионица 

  Школска управа 

Наставни кадар 

Радна група 

Школска 

управа 

Координатор за 

ромска питања 

Током 

имплементац

ије  

ЛАП-а 

 

3.4 Радионице о 

подизању свести 

родитеља о 

важности 

образовања 

Организовање 

радионица, едукативних 

састанака 

Две радионице 

годишње у свим 

ромским насељима 

Број радионица и 

састанака 

Ромски координатор 

Школска управа 

Локална самоуправа 

Радна група 

Школска 

управа 

Координатор за 

ромска питања  

Током 

имплементац

ије 

ЛАП-а 

 

 3.5Организовање 

наставе ромског 

језика са 

елементима 

националне 

културе 

Анкетирање родитеља 

о потреби изучавања 

ромског језика 

Организовање наставе 

за све заинтересоване 

на месечном нивоу 

Изјава 

родитеља 

Број часова 

Школска управа 

Канцеларија за мењине  

Национални савет Рома 

РЕФ – Ромски образовни 

фонд 

Радна група 

Школска 

управа 

2020-2025  

 

 

 

 

4.Писање 

извештаја 

4.1 Израда 

годишњих 

извештаја 

Израдити извештај на 

годишњем нивоу и по 

потреби 

Израђен извештај Радна група Председник 

општине  

 

  

5. Конкурси за 

спровођење мера 

ЛАП намењени 

невладиним 

организацијама 

5.1 Организовање 

конкурса и одабир 

пројеката 

Имлементација 

општинских конурса 

минимум једном 

годишње. 

Реализован 

конкурс. 

Број одобрених 

пројеката 

Извештаји о 

реализацији 

пројеката  

Радна група. Одељење за 

друштвене 

делатности 

  

6.Односи са 

јавношћу 

6.1 Редовно 

информисати 

јавност током 

имплементације 

ЛАП-а 

Организовати минимум 

једном годишње  

конференције за 

штампу,  

Објављивати једном у 3 

месеца чланке у 

локалном листу, као и 

на локалним радио и ТВ 

станицама, 

Објављивати ажурно 

информације на сајту 

општине.  

 

Јавни сервис 

 

Локални медији 

Координатор за ромска 

питања Протокол и 

информисање општинске 

управе 

Радно тело 

Скупштине 

 

          

 

 

 

7. Рад Радне  групе 

за имплементацију 

ЛАП-а 

7.1 Редовни 

састнаци 

Учествовање на 

семинарима 

Одржавање редовних 

састанака Радне групе 

минимум 1 у три 

месеца, а по потреби и 

чешће 

Примењено знање Радна група Председник  

општине 

 

  

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА 
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 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА ЗА ПЕРИОД  2019 – 2025. године 

Циљ Мера Задатак Индикатор 
Носилац 

активности 

Монитор

инг 

Временски рок/ 

извори 

финансирања 

1.Формирање 

евиденције и 

релевантне 

базе података 

о 

незапосленим 

Ромима 

1.1.Информисање 

и подизање свести 

о значају 

изјашњавања 

Рома по 

националној 

припадности. 

1.2. Унапређење 

базе података и 

ажурирање 

података о 

незапосленим 

лицима ромске 

националности  

1.1. Организовати  

2 информативнa 

састанака у 3 

ромска насеља 

1.2 Aнгажовање 

анкетара и израда 

анкете за примену, 

извршити 

анкетирање и 

обрадити податке, 

набавка софтвера 

 

- Спроведена 2 

информативна 

састанка 

- Израђена база 

података о броју 

незапослених 

припадника 

ромске 

националности у 

општини Топола 

НСЗ 

Координатор за 

ромска питања 

Локални савет за 

запошљавање 

 

Радна 

група 

2019-2022 

2.Унапређење 

предузетништ

ва код Рома и 

Ромкиња на 

територији 

општине 

Топола 

2.1.Информисање 

незапослених 

Рома о 

могућностима и 

условима за 

започињање 

сопственог посла 

кроз организацију 

едукативни-

информативних 

трибина у 

ромским 

насељима 

 2.2. Едукација и 

пословна 

оријентација Рома 

за 

самозапошљавање

, као и обука за 

израду бизнис 

плана. 

 2.3. Спровођење 

субвенција за 

самозапошљавање

. 

2.4. Старт ап и 

микро кредити 

Фонда за развој 

РС  и Агенције за 

развој малих и 

средњих 

предузећа 

2.1 Организовати 2 

инфо састанака 

годишње 

2.2 Организовати 

обуке у сарадњи са 

НСЗ 

2.3 Формирати и 

спровести програм 

за пружање 

субвенција за 

самозапошљавање  

 

-Број 

информисаних 

Рома. 

-Број Рома 

којима су 

одобрена 

средства 

-Број Рома 

корисника Старт 

ап и микро 

кредита   

 

 

Фонд за развој  

НСЗ 

Агенција за 

развој малих и 

средњих 

предузећа 

 

 

Радна 

група 

 

 

 2019-2020 

3.Подстицаји 

и подршка 

послодавцима 

за отварање и 

опремање 

радних места 

намењених 

запошљавању 

Рома и 

3.1.Подизање 

свести 

послодаваца о 

значају 

запошљавања 

Рома и Ромкиња 

кроз 

индивидуалне 

обиласке 

3.1 Организовати 

индивидуалне 

састанке у сарадњи 

са НСЗ (дневнице, 

путни трошкови) 

 

 

Број 

послодаваца 

информисаних о 

значају 

запошљавања 

Рома. 

Број 

новозапослених 

Рома и Ромкиња. 

 

НСЗ 

Локални савет за 

запошљавање 

 

 

Радна 

група 

2019-2020 
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Ромкиња  Број Рома и 

Ромкиња за које 

су послодавци 

остварили право 

на субвенцију 

4.Повећање 

запошљивости 

Рома и 

Ромкиња 

4.1.Реализација 

мотивационог 

семинара 

намењеног 

незапосленим 

лицима ромске 

националности. 

4.2.Укључивање 

незапослених 

Рома и Ромкиња у 

постојећи програм 

НСЗ додатног 

образовања и 

обука, kao и кроз 

нове програме  

4.3.Креирање 

посебних 

програма обука 

намењених 

Ромима и 

Ромкињама на 

основу 

дефицитарних 

занимања и 

заинтересованост

и 

4.4.Информисање 

незапослених 

Рома и Ромкиња 

за активно 

тражење кроз 

сајмове 

запшљавања. 

4.1 Организовати 

додатно стручно 

оспособљавање на 

основу 

дефицитарних 

занимања за 

минимум 50 

полазника   

4.2. Мотивисати и 

информисати Роме 

и Ромкиње о 

постојећим 

програмима НСЗ 

4.3. Израдити 

програм обука и 

спровођење 

4.4. Организовати 

сајам за 

запошљавање 

једном годишње 

Број 

информисаних 

лица ромске 

националности. 

Реализован 

семинар. 

 

Број Рома и 

Ромкиња 

укључених у 

програме. 

 

Креиран 

програм обука.  

 

Број укључених 

Рома и Ромкиња 

у активно 

тражење посла. 

Локална 

самоуправа  

Координатор за 

ромска питања 

НСЗ 

Радна 

група 

 

 

Локална 

самоуправа 

НСЗ 

 

Једном годишње 

 

5.Организова

ње и 

укључивање 

незапослених 

Рома и 

Ромкиња у 

програме 

јавних радова 

5.1  Финансирање  

за јавне радове на 

нивоу локалне 

самоуправе 

5.2. 

Информативна 

кампања и 

мотивисање 

незапослених 

Рома и Ромкиња 

за запошљавање у 

јавним радовима. 

5.3 Пружање 

помоћи 

извођачима 

радова у 

припреми 

предлога и током 

спровођења  

програма јавних 

радо ва. 

5.1.Расписати 

јавни позив на 

нивоу локалне 

самоуправе и 

спровођење јавних 

радова 

5.2. Организовати 

информативну 

кампању 

 

 

Број поднетих 

предлога 

пројеката 

Број 

ангажованих 

Рома 

Број 

информисаних 

Рома 

Локална 

самоуправа 

Координатор за 

ромска питања 

 

Радна 

група 

 

Локална 

самоуправа 

у зависности од 

издвојених 

средстава за те 

намене у текућој 

години 
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6.Организација и 

спровођење 

конкурса за 

невладине 

организације за 

реализацију 

пројеката за 

имплементацију 

мера ЛАП за 

запошљавање 

Рома   

6.1 

Расписивање и 

спровођење 

конкурса за 

доделу 

пројеката 

невладиним 

организацијама 

  

6.1. Расписати 

конкурс 

6.2. Формирати 

Комисију за 

доделу пројеката 

6.3. Донети одлуку 

и спровести 

пројекте 

Поднети 

предлози 

пројеката 

 

Списак 

одобрених 

пројеката 

 

Извештаји о 

реализацији 

пројеката 

Локална 

самоуправа 

Координатор за 

ромска питања 

Радна 

група 

 

 

2019-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА   

 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА ЗА ПЕРИОД  2019-  2025. године 

Циљ Мера Задатак Индикатор 
Носилац 

активности 

Монитор

инг 

Временски рок/ 

извори 

финансирања 

1.Утврђивање 

здравственог 

стања ромске 

популације на 

територији 

општине Топола 

1.1. 

Унапређење 

базе података и 

ажурирање 

података о 

здравственом 

стању ромске 

националности  

1.1 Организовати 

ангажовање 

анкетара и израду 

анкете за примену, 

извршити 

анкетирање и 

обрадити податке. 

 

-  Израђена база 

података о 

здравственом 

стању 

припадника 

ромске 

националности у 

општини 

- Извршено 

анкетирање 

- Извештај о 

тренутној 

ситуацији 

Координатор за 

ромска питања 

 

Дом здравља 

 

Радна 

група 

 2019-2020 

2. Повећање 

нивоа знања о 

значају лечења и 

значају 

превентивне 

контроле 

здравља укупне 

ромске 

популације   

2.1. Едукације о 

значају здравља, 

здравственој 

заштити и 

очувању здравља 

у ромским  

насељима 

2.2. Едукације о 

значају здравља, 

здравственој 

заштити и 

очувању здравља 

у предшколској 

установи 

2.3. Организовање 

семинара и 

радионица за 

здравствене 

раднике ради 

упознавања са 

специфичним 

потребама ромске 

популације 

2.1.Организовати 4 

едукативнасемина

ра у две године 

(два семинара 

током прве године) 

2.2. Ангажовати 

здравственог 

радника који би 

два пута годишње 

посећивао  вртиће 

кроз радионице '- у 

оквиру делатности 

2.3. Организовати 

едукације 

медицинских 

сестара - 

заједнички 

програм едукације) 

- Локална 

самоуправа да 

изради предлог 

и акциони план 

посета и достави 

Дому здравља 

  

број посета  

вртићима 

извештај  

израђен програм 

едукације 

спроведена 

едкукација 

Дом здравља  

Координатор за 

ромска питања 

 

Радна 

група 

2019-2020 
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3.Побољшање 

доступности 

здравствене 

заштите за 

ромску 

популацију 

 

3.2. 

Ангажовање 

ромских 

здравствених 

медијатора у 

оквиру локалне 

самоуправе 

3.3 Подршка 

раду 

патронажних 

сестара у 

ромским 

насељима 

(запошљавање 

Рома 

здравствених 

радника) 

 

3.2. Ангажовати 

здравственог 

медијатора у 

сарадњи са 

Министарством 

здравља 

3.3. Омогућити 

запошљавање 

здравствених 

радника 

припадника 

ромске националне 

заједнице  

 

 

 

број 

ангажованих 

медијатора, 

извештај о раду  

 

број запослених 

здравствених 

радника ромске 

националности и 

извештаја о 

њиховом раду 

 

Локална 

самоуправа 

Министарство 

здравља 

Дом Здравља 

Радна 

група 

 2019-2025 

4. Унапређење 

животног 

окружења у 

ромској 

заједници 

4.1. Анализа 

хигијенско 

епидемиолошк

их услова у 

ромским 

насељима 

4.2 

Предузимање 

активности од 

стране локалне 

самоуправе на 

побољшању 

услова живота  

4.1. Спровести 

анализе и поднети 

извештај 

4.2. Реализовати 

активности које су 

неопходне за 

унапређење услова 

живота Рома, на 

основу података из 

извештаја 

4.3. Израдити 

пројекте за 

реализацију 

активности за 

побољшање услова 

живота и 

конкурисати на 

релевантне позиве 

извештај о 

налазима 

 

Хигијенско 

епидемилолошка 

служба дома 

здравља 

Санитарн

а 

инспекци

ја 

 

2019-2025 

5.  Организација и 

спровођење 

конкурса за 

невладине 

организације за 

реализацију 

пројеката за 

имплементацију 

мера ЛАП за 

унапређење 

здравља Рома   

5.1 

Расписивање и 

спровођење 

конкурса за 

доделу 

пројеката 

невладиним 

организацијама 

  

5.1. Расписати 

конкурс 

5.2. Формирати 

Комисију за 

доделу пројеката 

5.3. Донети одлуку 

и спровести 

пројекте 

Поднети 

предлози 

пројеката 

Списак 

одобрених 

пројеката 

Извештаји о 

rеализацији 

пројеката 

Локална 

самоуправа 

Координатор за 

ромска питања 

Радна 

група 

 

 

2019-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА  КОД  РОМА 
Један од првих докумената који је започео промоцију права на адекватан стан јесте Међународни пакт о 

економским, социјалним и културним правима, који је 1996. године усвојила Генерална скупштина УН.   

Савет Европе је, такође, усвојио читав низ докумената који се односе на једнак приступ становању и на 

потребу обезбеђивања одговарајућег смештаја.   

Смернице Савета Европе за израду политике за приступ становању рањивих категорија становника наводе 

рањиве групе којима треба пружити подршку у обезбеђивању одговарајућих услова становања. Посебно треба 

издвојити Препоруку Савета Европе државама чланицама о унапређивању услова становања Рома и Чергара у 

Европи и Акциони план за побољшање ситуације Рома и Синта у оквиру подручја које покрива ОЕБС, у коме 

се дају посебне препоруке за акције у области унапређења становања и услова живота.  

1.1.2. Национални правни оквир  

Стратегија за смањење сиромаштва је први национални документ који становање види у функцији смањења 

сиромаштва и као један од приоритета друштвеног развоја. Она посебно обухвата решавање стамбених 

питања Рома, избеглица и расељених лица, а рачуна на обезбеђивање мањих кредита и јефтиних локација за 
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етапну стамбену изградњу и успостављање дефинисаног власништва, развоја социјалног становања и уређења 

спонтано насталих насеља.   

Закон о становању утврђује обавезу државе да „предузима мере за стварање повољних услова за стамбену 

изградњу и обезбеђује услове за решавање стамбених проблема социјално угрожених лица у складу са 

законом”. У овом Закону наводе се и угрожене категорије становништва чија се стамбена питања могу 

решавати средствима добијеним од продаје стамбеног фонда којим располажу општина, град, покрајина или 

република.   

Закон о просторном плану Републике Србије предвиђа мере санације и обнове стамбеног фонда у 

сиромашним и нехигијенским насељима.   

Закон о експропријацији Републике Србије даје Влади Републике Србије могућност да утврди општи интерес 

и експроприше непокретности, између осталог и за потребе изградње станова којима се решавају потребе 

социјално угрожених лица.   

Закон о планирању и изградњи даје све потребне правне основе за израду планске документације, укључујући 

и ромска насеља.   

2. 2. 1.  Опис стања  

Већина Рома, било да станују у граду или на селу, живи у веома лошим стамбеним условима. Насеља у којима 

они живе имају следеће основне карактеристике:  

 правно нерегулисан статус  

 недовољна опремљеност инфраструктуром  

 пренасељеност  

 веома лош стамбени фонд  

 сиромашно окружење и  

 велика удаљеност од основних друштвених садржаја и сервиса.   

Поред тога, већина Рома не поседује одговарајућу документацију о власништву над својим домовима или 

земљиштем, што додатно компликује проблеме становања Рома. Један део њих живи у туђим објектима или на 

туђем земљишту, најчешће некадашњем „друштвеном”. Најтежа је стамбена ситуација Рома расељених са 

Косова и Метохије и повратника. Када се говори о условима становања већине Рома, треба имати у виду 

следеће:  

 Узроци лоших стамбених услова морају се посматрати из перспективе свеопштег сиромаштва у коме 

они живе. Не ради се само о простом недостатку новца, него о сложеном проблему који обухвата 

општу ускраћеност, лоше образовање, слабе могућности запошљавања и неадекватан приступ 

социјалној и здравственој заштити.   

 Квалитет животних услова у ромским насељима разликује се од региона до региона, али је уопштено 

нижи од услова у којима живи општа популација.   

 За решавање проблема ромских насеља не могу се примењивати исте мере, јер су она различита по 

генези, величини, квалитету, положају, правном статусу и др.   

 Сиромашним ромским породицама које су, појединачно или у мањим групама, дисперзиране по 

градовима и селима треба обезбедити једнаке стамбене услова као и припадницима других рањивих 

група.   

 Треба правити јасну разлику између стандарда живота релативно малог броја Рома који су добро 

интегрисани у националну већину и оних Рома који то нису.   

Економска, друштвена и политичка ситуација у Србији утичу и на државу и на целокупно становништво. 

Нерегулисан стамбени сектор, недовољно дефинисани стамбени стандарди, општа несташица станова у 

градовима, недостатак јефтиних станова на тржишту, а пре свега недовољна финансијска подршка и слаба 

политичка воља за решавање стамбених проблема најсиромашнијих слојева становништва ипак најтеже 

погађају Роме.  

2. 2.  Основни  циљеви у области становања  

Основни циљ  Локаланог акционог плана је унапређење услова становања у ромским породиицама и ромским 

насељима.  Овај циљ се остварује кроз специфичне циљеве, а то су:  

 Укључивање неформалних ромских насеља у формални процес планирања са циљем одређивања 

њихових потенцијала да се прикључе формалном животу и функционисању урбане средине кроз 

регулисање имовинско-правног статуса објеката у ромским насељима.   
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 Унапређење услова живљења у насељима у којима живи ромска популација. Ромска суседства која ће 

у свему бити једнака „ни мање, ни више” са осталим деловима града- суседство са адекватним 

становањем која су одржива са економског и културног становништва. (укљученог у животно 

окружење).   

 Санирање ургентних ситуација у објектима и у насељима у којима не постоје минимални прописани 

стандарди.   

 Решавање стамбених потреба  Рома, интерно расељених лица.   

 Решавање стамбених проблема Рома насељавањем напуштених сеоских домаћинстава  

 Интеграција становника насеља у окружење  

Интеграција ромских насеља представља обезбеђивање основних погодности и једнаког приступа 

основним социјалним услугама, службама и инфраструктури. То треба да допринесе смањењу и постепеном 

елиминисању друштвене сегрегације. Таква политика треба да створи простор за постепену интеграцију Рома 

у њихово окружење.   

Главни циљ побољшања стамбених прилика треба да буде обезбеђивање легалног коришћења стана и 
поседа у свим аспектима, омогућавање здравог живота породице и појединца, олакшање живота жене и 
детета, обезбеђивање адекватних услова за начин живота који је прихватљив Ромима те неговање културе 
становања каква је прихваћена у целини друштва. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА РОМА  Акциони план СТАНОВАЊЕ  

   ОПШТИНА ТОПОЛА 

Основни циљ: Унапређење услова становања у ромским насељима  

 

Циљ  Мера  Индикатор  

Носилац  

активности  

Мониторинг  

Доступност 

и  потребе  

Задатак Временск

и рок/ 

извори 

финансир

ања 

1. Укључивање 
неформалних 
ромских насеља у 
формални процес 
планирања са 
циљем одређивања 
њихових 
потенцијала да се 
прикључе 
формалном животу 
и функционисању 
урбане средине кроз 
регулисање 
имовинскоправног 
статуса  

објеката у ромским 
насељима   
 

1.1  Израда 
урбанистичке 
документације  за 
насеља која имају 
већ регулисан  
имовинско-правни 
статус за насеља 
за која треба да се 
регулише 
имовинско-правни 
статус  
1.2 Регулисање 
имовинско 
правног статуса 
стамбених 
објеката.  у 
насељима која се   
налазе на 
земљишту у 
државном 
власништву у 
насељима која се 
налазе на 
земљишту које је 
у приватном 
власништву  

1. Стамбени објекти 

који се налазе на 

земљишту чији је 

корисник нека од 

државних 

институција  

Стамбени објекти на 

локацијама 

(парцелама) у 

приватном 

власништву  

1,Општина 

Топола са 

надлежним 

општинским 

службама,  

2,Радна група за 

израду и 

праћење ЛАП-а 

1. Посебна комисија 
формирана при 
општини која управља и 
прати реализацију 
целокупног програма.  
Заступник ромске  
националне мањине.  
Ромске НВО 
Међународне  

организације  

 

 

 

 

 

 

 

1. Подаци 
локалне  

управе   
Истраживањ
е ромских 
НВО  за 
унапређива
ње ромских 
насеља.   
Истраживањ
е центра за 
истраживањ
е  
етницитета  

 

 

 

 

 

 2019-2025 

 

2. Унапређење 

услова живљења у 

насељима у којима 

живи ромска  

2.1. Изградња 

инфраструктурне 

мреже у насељима 

у којима живи 

ромско 

становништво–

улице  

 

1. Израда 

урбанистичких 

планова за села 

насељена претежно  

1. Општина 

Топола са 

надлежним 

општинским 

институцијама 

и 

 

 

Ромске НВО  

1. 

Стратегија 

за смањење 

сиромаштва  

  

 

 

 

 

2019-2025 
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популација. Ромска 

суседства која ће у 

свему бити једнака 

″ни мање, ни више″ 

са осталим 

деловима града-

суседства са 

адекватним 

становањем   

водовод, 

електромрежа до 

нивоа у коме се 

налази суседство.   

2.2 Поправка 

постојећег лошег 

стамбеног фонда у 

ромским 

насељима до 

минималних 

прописаних 

стамбених 

стандарда.   

2.3 . Укључивање 

ромских насеља у 

општинску мрежу 

социјалних и 

друштвених 

сервиса.   

ромском 

популацијом.   

   (број насеља)  

2.Унапређени 

санитарни услови у  

насељима; насеља 

и куће повезани на 

основну 

инфраструктурну 

мрежу. (број 

насеља)  

 

3.Стамбени објекти   

доведени до нивоа 

који испуњава 

техничке услове за 

стамбене објекте   

 (број објеката)  

 

службама, 

Координатор 

за ромска 

питања СО 

Топола 

 

    

 

 

3. Санирање 

ургентних 

ситуација у 

објектима и у 

насељима у којима 

не постоје 

минимални 

прописани 

стамбени  

3.1. Расељавање 

стамбених 

објеката у 

којима су 

услови 

становања 

екстремно лоши 

и који не могу 

бити 

обухваћени 

процесом 

унапређења и 

обнове.   

Обезбеђивање 

земљишта за нову 

колективну 

стамбену изградњу 

Изградња станова 

из програма Владе 

Републике  

Србије и Општине  

Топола на  

 

1.Влада  

Републике  

Србије 

(ресорно 

Министарств

о ) 

 

 

 

1.  

Министарство за 

мањинска и људска 

права 2. Посебна 

група формирана при 

општини 3. 

Општинске службе  

Стратегија 

за смањење 

сиромаштва  

  

 

 

 

 

2020. год.   

 

стандарди  3.2.Обезбеђивање 
станова за ромске 
породице кроз 
програм станова 
за социјално 
угрожене 
категорије грађана 
у складу са 
критеријумима  

социјалне 

заштите  

територији 
општине  
Топола  за ромске 
породице као 
социјално 
угрожене 
категорије 
становништва  

(број станова)  

     

4.Интеграција 
становника насеља 
у  

окружење  

 

4.1 Заједничке 

акције ромског 

и неромског 

становништва  

     2019-2025 

Локални акциони план ће се примењивати од дана усвајања од стране Скупштине општине. 

Локални акцион план објавиће се у „Службеном гласнику општине Топола". 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. Верица Перић,Координатор Комисије 

2. Слободанка Миливојевић 

3. Милорад Трифуновић,члан 

4. Др Милош Алексић,члан 

5. Ивица Миливојевић,члан 

6. Весна Глушац,члан 

-5- 

На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 33. до 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник 

РС” број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018), члана 21. и 25. Закона о буџетском систему 
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(„Службени гласник РС” број 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  40. став 1. тачка 47. 

Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 2/2019), члана 154. став 2. и 155. став 1. 

Пословника СО Топола („Службени гласник СО Топола” број 4/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 

2019. годину („Службени гласник СО Топола” број 22/2018), а складу са Сагласности Министарства 

финансија РС на претходно достављени захтев за давање мишљења о кредитном задужењу број 401-00-

02594/2019-03 од 11.07.2019. године,  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.07..2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о кредитном задужењу буџета општине Топола  

за финансирање капиталних инвестиционих расхода 

 

1. Задужује се буџет општине Топола код пословне банке у износу од 25.376.437,43 динара 

(словима:двадесететмилионатристаседамдесетшестхиљадачетиристо тридесет 

седамдинара и 43/00) за финансирање капиталних инвестиционих расхода и то: 

- у износу од 23.137.580,75 динара за финансирање изградње приступних саобраћајница са паркинг и 

пешачким површинама око новоизграђеног Дома здравља „Свети Ђорђе” у Тополи и 

- у износу од 2.238.856,68 динара за финансирање завршетка доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” 

у Тополи. 

2. Кредитна средства из тачке 1. ове Одлуке планираће се Првом изменом и допуном  Одлуке о буџету 

Општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола”  број 22/2018), у оквиру Програм 7-

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-02-Изградња приступних 

саобраћајница са паркинг и пешачким површинама око новоизграђеног Дома здравља „Свети 

Ђорђе” у Тополи, функционална класификација 451, економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти у износу од 23.137.580,75 динара за извођење радова и ПДВ и Програм 9-Основно образовање, 

Пројекат 2002-01-Доградња фискултурне сале у ОШ „Карађорђе” у Тополи – друга фаза, 
функционална класификација 912, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу 

од 2.238.856,68 динара за извођење радова и ПДВ. 

3. Обавезују се надлежне службе општине Топола да спроведу законску процедуру одабира најповољније 

пословне банке код које ће се буџет општине Топола задужити за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода из члана 1. и 2. одлуке. 

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

5. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Топола  се обратила Министарству финансија дописом број 401-392/2019-05-III од 24.06.2019. 

године за мишљење о дугорочном задуживању у току 2019. године ради финансирања капиталних 

инвестиционих расхода за реализацију Пројеката Изградња приступних саобраћајница са паркинг и пешачким 

површинама око новоизграђеног Дома здравља „Свети Ђорђе” у Тополи и завршетак доградње фискултурне 

сале ОШ „Карађорђе” у Тополи. 

Министарство финансија је размотрило наведени захтев, а имајући у виду остварене приходе и примања и 

извршене расходе и издатке у 2018. години као и планиране приходе и примања, расходе и издатке у 2019. 

години,  реализацију прихода , извршење расхода и издатака за период јануар-мај 2019. године као и кредитно 

задужење општине, дало позитивно мишљење на исти. 

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

Број: 420-34/2019-05-I                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:29.07 .2019. године                                                      Драган Јовановић с.р. 
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-6- 
На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС” број 21/2016), члана 40. став. 1 тачка 18) Статута општине Топола („Службени 

гласник РС” број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола” број 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 29.07.2019. године усвојила је 

  

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

за 2019. годину 

 

1. Постојећи број службеника и намештеника на дан ступања на снагу Прве измене и допуне Одлуке о 

буџету општине Топола за 2019. годину 

 

а) по радним местима 

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник општинске управе, службеник на положају 1 

Руководилац Одељења за општу управу  1 

Радни односи и персоналне евиденције 1 

Послови пријемне канцеларије и рад са странкама 1 

Послови архиве и експедиција поште 1 

Послови картотеке 1 

Административни послови за потребе одељења 1 

Матичар за матично подручје Топола 1 

Матичар за матично подручје Наталинци 1 

Матичар за матично подручје Доња Шаторња 1 

Матичар за матично подручје Горња Трнава 1 

Заменик матичара за матично подручје Топола 2 

Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња 1 

Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава 1 

Послови рада МЗ Винча, Овсиште и Пласковац са седиштем у Винчи 1 

Послови вођења бирачког списка 1 

Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове евиденције управљања имовином  1 

Управни поступак у грађевинарству 1 

Послови просторног планирања 1 

Послови саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова 1 

Административно технички послови Одељења и Одсека 1 

Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета 

животне средине 1 

Имовинско-правни и комунално стамбени послови 1 

Руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности  1 

Стручни послови за буџет и општу потрошњу 1 

Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за младе 1 

Послови спорта 1 

Контролор ликвидатор  1 

Благајник 1 

Књиговођа главне књиге трезора 1 

Шеф Одсека рачуноводства и контроле 1 
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Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних 

евиденција директног буџетског корисника 1 

Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и 

туризам 1 

Административни послови из области пољопривреде, личног рада и туризма 1 

Оператер за послове у области друштвене бриге о деци, социјалне и борачко 

инвалидске заштите 1 

Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области 

друштвене бриге о деци 1 

Стручни послови за јавне набавке 1 

Административно-технички послови за јавне набавке и евиденција 

материјалног књиговодства основних средстава Општинске управе 1 

Шеф одсека локалне пореске администрације 1 

Послови за утврђивање пореских и других обавеза 1 

Послови наплате пореских и других обавеза 1 

Порески инспектор  1 

Послови вођења пореског поступка 1 

Књиговођа-администратор 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције 1 

Просветни инспектор 1 

Грађевински инспектор 1 

Инспектор за саобраћај и путеве 1 

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине 1 

Послови саобраћаја 1 

Комунални редар за област грађевинарства 1 

Комунални редар за област заштите животне средине и комуналних делатности 1 

Програмерски и оперативни послови 1 

Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и 

Штаб за ванредне ситуације 2 

Послови информисања 1 

Портир-возач 2 

Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач 1 

Координатор локалног економског развоја 1 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Комунални редар-помоћни радник 1 

Дактилограф-оператер 1 

Ложач централног грејања-домар 1 

Кафе куварица-помоћни радник 1 

б) по звањима 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Самостални саветник 8 

Саветник 12 

Млађи саветник / 

Сарадник 9 

Млађи сарадник / 

Виши референт 31 

Референт / 
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Млађи референт / 

Намештеник  4 

 

2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2019. години за коју се 

доноси Кадровски план 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Самостални саветник 9 

Саветник 14 

Млађи саветник / 

Сарадник 9 

Млађи сарадник / 

Виши референт 31 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник 4 

 

3. Број приправника чији се пријем планира 

ПРИПРАВНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

Средња стручна спрема / 

 

4. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету председника 

општине 

ВИСИНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

Средња стручна спрема 1 

 

5. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима 

посла 

ВИСИНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

Средња стручна спрема / 

 

У Општинској управи општине Топола радни однос мирује за (2) два службеника, оба распоређена на радна 

месту у звање самосталног саветника. Они нису приказани у постојећем броју службеника за 2019. годину и 

нису приказани у планираном броју службеника за 2019. годину.  

Ступањем на снагу овог Кадровског плана престаје да важи Кадровски план Општинске управе за 

2019. годину број 020-414/2018-05-I („Службени гласник СО Топола”, број 22/2018). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број:020-229/2019-05-I                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:29.07.2019.                                                                                                                            Драган Јовановић с.р.  

-7- 

На члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и 

чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, 

број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 29.07.2019. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Туристичке организације „Опленац”    Топола, број 165/33 који је 

донео Управни одбор Библиотеке  на седници одржаној дана 05.07.2019. године 

  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-227/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 29.07.2019. године                                                                                                  Драган   Јовановић  с.р. 

      

На основу  примене члана Закона о туризму („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. Закона, 93/12, 

84/2015, 83/2018, 17/2019) и чланова 11. и 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола” број 1/2000),  

Управни одбор Туристичке организације општине Топола на седници одржаној  05.07.2019. године донео је 

  

СТАТУТ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „OПЛЕНАЦ” ТОПОЛА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Статутом се уређује назив и седиште делатности, заступање и представљање, органи, унутрашња 

организација, општа акта финасирање и пословање, права, обавезе и одговорности запослених, друга питања 

од значаја за пословање Туристичке организације „Опленац” Топола. 

Члан 2. 

Туристичку организацијуосновала је Скупштина општине Топола (у даљем тексту: Оснивач), ради 

организовања и обављања послова на промоцији и спровођењу мера на унапређењу развоја туризма као и 

очувању и заштити туристичких вредности на територији општине Топола. 

Туристичка организација је основана као јавна служба Одлуком Скупштине општине Топола 28.02.2000. 

године. 

Назив Туристичке организације је: Туристичка организација „Опленац” Топола са потпуном одговорношћу. 

Седиште Туристичке организације је у Тополи, Првог устанка 1а, Визиторски центар 

Члан 3. 

Туристичка организација има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

Законом о туризму, Законом о јавним службама, Одлуком о оснивању организације и овимСтатутом. 

Својство правног лица Туристичка организација стиче уписом у судски Регистар. 

Туристичка организација послује у складу са прописима којима се уређујују јавне службе. 

У погледу права, обавеза и одговорности, примењују сее прописи којима се уређује област запослених у 

јавним службама. 

Члан 4. 

Рад Туристичке организације је јаван. Обавештавање јавности о раду Туристичке организације остварује се 

преко Програма и Планова рада Туристичке организације путем средстава јавног информисања. Ради 

упознавања Туристичких организација и шире јавности о свом раду Туристичка организација може издати 

своје гласило. 

Члан 5. 

Туристичка организација има печат округлог облика, пречника 23 mm, на коме је исписан текст: Туристичка 

организација „Опленац” Топола на српском језику – ћирилицом, у средини ликовна представа Цркве – 

Маузолеја на Опленцу. 

Туристичка организација има штамбиљ правоугаоног облика, који садржи потпун назив Туристичке 

организације и друге податке неопходне за коришћење штамбиља. 

Члан 6. 

Туристичка организација може имати свој заштитни знак који се користи у информативно-пропагандне сврхе. 

II  ДЕЛАТНОСТ  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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Члан 7. 

Јединица локалне самоуправе може основати туристичку организацију или обављање тих послова поверити 

другом правном лицу. 

Правно лице може бити постојећа јавна служба или привредно друштво, односно правно лице које је основано 

за обављање делатности у области туризма. 

Туристичка организација јединице локалне самоуправе обавља послове: 

1) Промоције и развоја туризмајединице локалне самоуправе; 

2) Координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и 

посредно делују на унапређење развој и промоцији туризма и на програмима усавршавања вештина 

запослених у туризму; 

3) Доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са Стратешким маркетинг 

планом, плановима и програмима ТОС-а; 

4) Обезбеђивања и унапређивања информативно- пропагандног материјала којим се промовишу туристичке 

вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он 

лине средства промоције – интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, 

сувенири, итд); 

5) Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и 

друге послове од значаја за промоцију туризма; 

6) Организовања и ућешћа у организацији туристичких, научних, спортских, културних и других скупова и 

манифестација; 

7) Организовања туристичко – информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних 

информција туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са 

квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста  и др.); 

8) Управљача туристичког простора; 

9) Посредовање и пружање услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; 

10) Подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора; 

11) Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; 

12) Припреме и прикупљање података,састављање упитника, анализа и других информација; 

13) У вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са законом, оснивачким 

актом и статутом; 

Туристичка организација локалне самоуправе  је дужна да годишњи програм рада и план промотивних 

активности, пре њиховог усвајања, достави ТОС-у на прибављање претходне сагласности у делу плана 

промотивних активности. 

Ако туристичка организација јединица локалне самоуправе, не достави ТОС-у годишњи програм рада и план 

промотивних активности, пре њиховог усвајања, на прибављање претходне сагласности у делу плана 

промотивних активности, не може у години, на који се програм радаи план промотивних активности односи, 

од Министарства да оствари право на подстицајна средства. 

Члан 8. 

Туристичка организација сходно Уредби о Класификацији делатности („Сл. гласник РС”, бр. 54/10), обавља 

делатности под следећим шифрама:  

8413 – Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије. 

1812 – Остало штампање - штампање књига и брошура, мапа, плаката, рекламних каталога, проспеката и 

других - штампаних реклама, календара и других комерцијалних материјала  

4618 – Специјализовано посредовање у продаји посебних производа 

4759 – Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у 

специјализованим продавницама - продаја на мало прибора за домаћинство, прибора за јело, грнчарских 

предмета од глине и керамике, предмета од стакла, порцулана и др. - продаја на мало предмета од дрвета, 

плуте и прућа  

4778 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама - продаја на 

мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл.  

5520 – Одмаралишта и слични објекти за краћи одмор - услуге смештаја у сеоским кућама, брванарама, без 

услуге одржавања - услуге смештаја у апартманима и бунгаловима. 

5530 Делатности кампова, ауто-кампов и кампова за туристичке приколице - услуге смештаја за краћи 

боравак посетилаца у камповима, камповима за туристичке приколице, рекреативним и камповима за лов и 

риболов - издавање простора и објеката за возила за рекреацију. 
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5811 – Издавање књига - издавање књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на 

Интернету - издавање брошура, проспеката, летака и сличних публикација - издавање мапа и карата. 

5819 – Остала издавачка делатност- издавање каталога, фотографија, гравира и разгледница - издавање 

честитки - издавање рекламног материјала - издавање осталог штампаног материјала. 

7021 – Делатност комуникација и односа са јавношћу 

7311 – Делатност рекламних агенција - креирање и објављивање реклама у новинама, часописима, на 

радију, на телевизији, на Интернету и другим медијима -креирање и постављање реклама на отвореном 

простору (рекламним таблама, паноима, билтенима, у излозима и др. - дистрибуирање или испоручивање 

пропагандног материјала или узорака - уређивање штандова и осталих објеката и простора који служе за 

излагање пропагандног материјала - промовисање производа - маркетиншке активности на месту продаје. 

7320 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења- истраживање потенцијалних тржишта, 

обавештености, прихватања и познавања производа и куповних навика потрошача у циљу промоције, продаје 

и развоја нових производа и услуга, укључујући и статистичку анализу резултата. 

7990 – Остале услуге резервације и делатности повезане са њима - помоћ туристима и посетиоцима - 

обезбеђивање туристичких информација - делатност туристичких водича - промовисање туристичке понуде  

8230 – Организавање састанака и сајмова 

9103 – Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно историјских локација, зграда и 

сличних туристичких споменика 

9104 – Делатност ботаничких и золошких вртова и заштита природних вредности - управљање 

заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.), 

укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света, спелеолошких објеката и гео наслеђа. 

9321 – Делатност забавних и тематских паркова  

9329 – Остале забавне и рекреативне активности - организација вашара и сајмова рекреативне природе - 

организација рада објеката за рекреацију.  

Поред делатности из става 1. овог члана Туристичка ораганизација обавља послове: 

 промоције туризма јединице локалне самоуправе; 

 координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и 

посредно делују на унапређењу и промоцији туризма; 

 доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са важећом Стратегијом 

Републике Србије, плановима и програмима ТОС-а; 

 обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице 

локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, 

сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања туристичке сигнализације; 

 прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и 

друге послове од значаја за промоцију туризма; 

 организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других 

скупова и манифестација; 

 организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација 

туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом 

туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); 

 посредовање у пружању услуга у домаћој радиности; 

 подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; 

 друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом. 

 усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката  

 на пласману туристичког производа, 

 покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуге у  

 туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и унапређења  

 и заштите животне средине, 

 оснива водичке службе у туризму, 

 ради на укључивању општине у регионалне и националне пројекте  

 развоја и промоција туризма, 

 усмерава и координира рад туристичких друштава на подручју општине 

 обавља све друге послове везане за реализацију програма и плана рада Туристичке  организације, утврђене 

овим Статутом. 
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Члан 9. 

Туристичка организација може извршити промену делатности уз сагласност оснивача. 

О промени делатности Туристичке оргнизације одлучује Управни одбор. 

III ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Члан 10. 

Туристичку организацију заступа и представља директор без ограничења. 

IV ОРГАНИ 

Члан 11. 

Органи Туристичке организације су: 

- Управни одбор 

- Надзорни одбор 

- Директор 

1. УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 12. 

Управни одбор Туристичке организације именује и разрешава Оснивач. 
Управни одбор чине председник и четири члана које именује оснивач на период од четири године, од којих 

једног из реда запослених. 

Члан 13. 

Управни одбор је орган Туристичке организације који обавља послове у складу са Законом и овим Статутом. 

За свој рад Управни одбор је одговоран Оснивачу. 

Члан 14. 

Управни одбор доноси: 

- Статут Туристичке организације, његове измене и допунеуз сагласност оснивача, 

- Пословник о раду Управног одбора, 

- Годишњи Програм рада, 

- Дугорочни План развоја, 

- Финансијски план, 

- Програм туристичке информативно-пропагандне и промотивне делатности, 

- Усваја Извештај о пословању и годишњем обрачуну, 

- Одлучује о пословању Туристичке организације, 

- Одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом, 

- Даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој 

организацији, 

- Доноси и друга акта из своје надлежности, а у складу са одредбама овог Статута, Одлуком о оснивању 

Туристичке организације и законским прописима, 

- Одлучује и о другим питањима о којима одлуке не доносе други органи Туристичке организације, 

Члан 15. 

Управни одбор одлучује на седницама. 

Члан 16. 

Председник  Управног одбора руководи радом одбора, сазива седнице и потписује записнике са седница. 

Члан 17. 

Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу Управног одбора на захтев: 

- Оснивача 

- Надзорног одбора 

- Директора Туристичке организације 

- једне трећине чланова Управног одбора 

2. НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 18. 

Надзорни одбор Туристичке организације се именује на мандатни период од 4 године. 
Надзорни одбор чине председник и два члана од којих јеједан из реда запослених у Туристичкојорганизацији. 

Председник Надзорног одбора сазива седнице и руководи њиховим радом. 

 

 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA    Година XXIII      Број 12      30. Јул 2019.     страна  173 

 

 

Члан 19. 

Надзорни одбор врши надзор над пословањем Туристичке организације, прегледагодишњи извештај о 

финансијском пословању, периодични обрачун и завршни рачун Туристичке организације, као и друга акта од 

значаја за пословање организације. 

О резултатима надзора, Одбор обавештава директора, Управни одбор иОснивачаТуристичке организације. 

Члан 20. 

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада овог органа. 

3. ДИРЕКТОР 

Члан 21. 

Директор Туристичке организације је пословодни орган који : 

-   организује и руководи радом Туристичке организације, 

-   води пословање Туристичке организације, 

- заступа и представља Туристичку организацију пред трећим лицима и одговоран је за законитост рада, 

-   предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја, 

-   извршава Одлуке органа Туристичке организације, 

-   подноси извештај о пословању, раду и резултатима рада Управном одбору, 

-   предлаже акте које доноси Управни одбор, 

-   одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са Законом и општим 

актима, 

-   именује и разрешава лица са посебним овлашћењима, 

-  одлучује о потреби заснивања радног односа и врши избор између кандидата за заснивање радног односа, 

- доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији уз 

сагласност Управног одбора, 

-   врши и друге послове које му повере органи Туристичке организације. 

Члан 22. 

За директора Туристичке организације може бити именовано лице које испуњава Законом прописане услове. 

Директора именује и разрешава Оснивач, на период од 4 године. 

Директор је за свој рад одговоран Оснивачу. 

По истеку мандата, оставкомили разрешењем, директор се распоређује на упражњено радно место у оквиру 

Туристичке организације које одговара његовој стручној спреми у складу са Правилником о  организацији и 

систематизацији радних места. 

Члан 23. 

Орган надлежан за именовање директора именује вршиоца дужности директора, у следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у 

случају разрешења пре истека мандата; 

2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне штете, орган надлежан за 

именовање директора може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од 

шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора. 

Члан 24. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем. 

Члан 25. 

Орган надлежан за именовање директора, разрешиће директора пре истека периода на који је именован: 

1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора; 

2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и озбиљних пропуста у доношењу 

и извршавању одлука и организовању послова у туристичкој организацији, дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања, односно од плана пословања туристичке организације; 

3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора; 

4) у другим случајевима прописаним законом. 

Члан 26. 

Директор Туристичке организације има право и обавезу да учествује у раду Управног одбора, без права 

одлучивања. 
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Директор је дужан да Управни одбор упозори на нецелисходне и незаконите одлуке и друга акта. 

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 27. 

Туристичка организација послује као јединствена радна и технолошка целина.  

Одлуку о статусним променама Туристичке организације (подели, спајању, припајању и образовању 

организационих јединица), доноси Управни одбор у складу са Законом, овим Статутом и Актом о оснивању, 

уз сагласност Оснивача. 

Унутрашња организација се ближе одређује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места. 

VI ОПШТА АКТА 

Члан 28. 

Туристичка организација има општа акта: 

- Статут 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

- Правилник о заштити и безбедности на раду, 

- Правилник о раду, 

- Друга акта у складу са законом. 

Статут доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача. 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места доноси  директор уз сагласност 

Управног одбора. 

Општа акта објављују се на огласној табли Туристичке организације и ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

Предлог за измену и допуну аката из става 1. могу дати Оснивач, Управни одбор и директор. 

 

VII СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 29. 

Средства за рад туристичких организација за промоцију туризма обезбеђују се из: 

1) Средтсва буџета Републике Србије; 

2) Средства буџета аутономне покрајине; 

3) Средтсва буџета јединица локалне самоуправе; 

4) Донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица; 

5) Других извора, у складу са законом. 

Члан 30. 

Туристичка организација послује преко рачуна код Управе за трезор. 

Средства у финансијском плану утврђују се по врстама прихода, распоређују се по наменама у складу са 

програмом рада Туристичке организације. 

VIII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 31. 

Запослени у Туристичкој организацији остварују права, обавезе и одговорности из радног односа у складу са 

Законом о раду. 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

Измена и допуна Статута врши се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење. 

Члан 33. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана након објављивања на огласној табли Туристичке организације 

„Опленац” Топола и на сајту Туристичке организације, а биће објављен по добијању сагласности од стране 

Оснивача. 

Члан 34. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Туристичке организације „Опленац” Топола  број 

64/33 од 02.02.2017. године као и Прва измена и допуна Статутаброј 10/33 од 09.01.2019. године. 

Број:165/33                                                                                                                                                Управни одбор 

Датум:05/07/2019                                                                              Туристичке организације „Опленац” Топола 

Председник 

Јелена Лазић 
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На основу примене члана Закона о туризму („Сл. гласник РС” бр.36/09, 88/10, 99/11 – др. закона и 93/12, 

84/2015, 83/2018, 17/2019) и чланова 11. и 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола” број 1/2000), 

Управни одбор Туристичке организације општине Топола на седници одржаној 05.07.2019. године донео је  

 

СТАТУТ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „OПЛЕНАЦ” ТОПОЛА 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана након објављивања на огласној табли Туристичке организације 

„Опленац” Топола и на сајту Туристичке организације, а биће објављен по добијању сагласности од стране 

Оснивача. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Туристичке организације „Опленац” Топола  број 

64/33 од 02.02.2017. године као и Прва измена и допуна Статута број 10/33 од 09.01.2019. године 

                                                                                  Управни одбор Туристичке организације „Опленац” Топола 

Председник 

Јелена Лазић 

-8- 
На члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и 

чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, 

број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 29.07.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о раду  Туристичке организације „Опленац”    Топола, број 167/33 

који је донео Управни одбор Туристичке организације „Опленац”  на седници одржаној дана 05.07.2019. 

године 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-226/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 29.07.2019. године                                                                                                   Драган   Јовановић с.р. 

                                                                                                                                                                                 

На основу члана 3. Закона о раду („Сл. гласник РС бр 24/05,  61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 

113/2017 и 95/2018), Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Топола број 020-14/2000-04 од 

28.02.2000. године и важећих аката Туристичке организације „Опленац” Топола и Посебног колективног 

Уговора за запослене у ЈСЛ од 30.05.2019. године, 

Управни одбор Туристичке организације, на предлог директора, на седници, одржаној дана 05.07.2019. 

године, донео је  

П Р А В И Л Н И К 

О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ОПЛЕНАЦ” ТОПОЛА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о раду (у даљем тексту: Правилник), у складу са законом, уређују се права, обавезе и 

одговорности запослених у Туристичкој организацији „Опленац” Топола, Првог устанка 1А (у даљем тексту: 

Туристичка организација), као и обавезе Туристичке организације у обезбеђивању и остваривању права 

запослених на раду и по основу рада. 

Члан 2. 

На права, обавезе и одговорности запослених који нису уређени овим Правилником, непосредно се примењују 

одговарајуће одредбе закона и других прописа. 

Члан 3. 

Запослени остварује основна права, обавезе и одговорности из чл. 12. до 14. Закона о раду, у складу с тим 

законом, овим Правилником и уговором о раду.  

Правилник се доноси на неодређено време и примењује се на све запослене. 
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Члан 4. 

О појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа, одлучује директор, или лице које он 

писмено овласти за одлучивање о појединачним питањима. 

Запосленом се у писменом облику доставља свако решење о остваривању појединачних права, обавеза и 

одговорности, с образложењем и поуком о правном леку, осим у случајевима изричито предвиђеним законом. 

Члан 5. 

Поред права уређених законом, запослени има право и на друге облике заштите, у складу с овим 

Правилником. 

II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

2.1. Услови за заснивање радног односа   

Члан 6. 

Туристичка организација може да заснује радни однос са сваким лицем које испуњава опште услове утврђене 

законом и посебне услове за рад на одређеним пословима, утврђене Правилником о организацији и 

систематизацији послова. 

Члан 7. 

Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се послови, врста и степен стручне спреме, 

године радног искуства, односно рада на истим или сличним пословима, посебна знања и други посебни 

услови за рад на тим пословима.  

С лицем млађим од 18 година, радни однос се заснива уз писмену сагласност родитеља, усвојиоца односно 

стараоца. 

Члан 8. 

Потребу за заснивањем радног односа с новим запосленим у Туристичкој организацији утврђује  директор.  

Слободне послове и услове за рад на тим пословима Туристичка организација је дужна да пријави надлежној 

организацији за запошљавање, у складу са законом. 

Члан 9. 

Уколико законом није другачије одређено, може се објавити оглас о слободним пословима који мора да 

садржи: назив и седиште Туристичке организације, врсту посла, стручну спрему и друге услове за рад на тим 

пословима, као и рок за подношење пријаве.  

Члан 10. 

Пријаву на оглас из члана 9. овог Правилника, с документима којима се доказује испуњеност услова за рад, 

кандидати подносе Туристичкој организацији.  

Директор Туристичке организације разматра уредно поднете пријаве, по потреби врши одговарајуће провере 

података из пријаве и приложених докумената, као и проверу психолошких, социјалних и радних способности 

запосленог и након тога врши избор, и уколико нађе одговарајућег кандидата заснива с њим радни однос.  

Избор између пријављених кандидата врши директор доношењем одлуке.   

Са изабраним кандидатом из става 2. овог члана, заснива се радни однос уговором о раду 

Уговор о раду закључују запослени и директор у име Туристичке организације. 

2.2. Пробни рад 

Члан 11. 

Туристичка организација може за одређене послове, ако је то предвиђено као услов за заснивање радног 

односа, да уговори пробни рад, у складу са законом, који може да траје најдуже 6 месеци. 

Члан 12. 

Уговором о раду утврђује се дужина трајања пробног рада, који је неопходан да запослени упозна послове за 

које је засновао радни однос и искаже своје радне и стручне способности за рад на тим пословима. 

Обављање послова за време пробног рада прати непосредни руководилац, на основу чијег мишљења се 

утврђује да запослени наставља да ради код послодавца или му престаје радни однос даном истека рока 

одређеног уговором о раду. 

2.3. Радни однос на одређено време 

Члан 13. 

Радни однос на одређено време заснива се уговором о раду на основу одлуке директора, у складу са законом. 

Члан 14. 

Радни однос на одређено време може да се заснује за обављање одређених послова за чије обављање не 

постоји стална потреба (изненада повећан обим посла и сл.), који се обављају у одређеном временском 

периоду (сезонски послови и сл.), као и у случају замене привремено одсутног запосленог. 
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Радни однос из става 1. овог члана заснива се за време које је потребно да се одређени посао изврши, али само 

за период који непрекидно или с прекидима траје најдуже 24 месеца, односно ради замене привремено 

одсутног запосленог, до његовог повратка на рад. 

2.4. Приправници 

Члан 15. 

Туристичка организација може да заснује радни однос и с лицем које први пут заснива радни однос, у својству 

приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену школску спрему, ако је то као услов за рад на 

одређеним пословима утврђено законом, овим Правилником или Правилником о организацији и 

систематизацији послова.  

Уговором о раду с приправником може да се заснује радни однос на одређено време, под условима и на начин 

утврђен законом, овим Правилником и/или Правилником о организацији и систематизацији послова.  

Уговором о раду с приправником утврђује се нарочито дужина трајања приправничког стажа, обавеза 

полагања стручног испита, право на зараду и друга права у складу са законом. 

Приправнички стаж траје најдуже годину дана, и то за запослене с високом стручном спремом 12 месеци, за 

запослене с вишом стручном спремом 9 месеци и за запослене са средњом стручном спремом 6 месеци. 

III РАДНО ВРЕМЕ 

3.1. Пуно радно време 

Члан 16. 

Пуно радно време у Туристичкој организацији износи 40 часова у радној недељи, ако законом није другачије 

одређено. 

Почетак и крај радног времена, као и распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује директор у 

складу са законом. 

3.2. Непуно радно време 

Члан 17. 

Туристичка организација може изузетно са одређеним лицем да заснује радни однос с непуним радним 

временом које се утврђује уговором о раду, у складу са законом. 

Члан 18. 

Запослени који ради с непуним радним временом у Туристичкој организацији, а за остатак радног времена до 

пуног радног времена, заснује радни однос код другог послодавца, сва права из радног односа остварује 

сразмерно времену проведеном на раду код сваког послодавца појединачно. 

Послодавци из става 1. овог члана, могу споразумно да утврде распоред радног времена запосленог и начин 

остваривања права из радног односа. 

3.3. Скраћено радно време 

Члан 19. 

У Туристичкој организацији не постоје послови за чије се обављање може предвидети скраћено радно време, у 

складу са законом. 

3.4. Прековремени рад 

Члан 20. 

Запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена, поред случајева прописаних законом и у случају 

замене изненада одсутног запосленог или у случају хитне потребе за завршетком одређеног процеса рада чије 

се трајање није могло предвидети, а чије би прекидање или одлагање нанело знатну материјалну штету 

Туристичкој организацији. 

Рад дужи од пуног радног времена не може да траје дуже од четири сата дневно, а највише осам сати недељно. 

IV ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

4.1. Одмор у току дневног рада, дневни одмор и недељни одмор 

Члан 21. 

Запослени има право на одмор у току дневног рада, дневни одмор и недељни одмор у складу са законом.  

Запослени који ради пуно радно време има право на дневни одмор у трајању од 30 минута. 

Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на одмор у току рада у трајању 

од најмање 15 минута.  

Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање десет сати дневно има право на одмор у току 

рада у трајању од најмање 45 минута.  

Дневни одмор се може користити у оквиру радног времена с тим да се не може користити на почетку и на 

крају радног времена. 

4.2. Годишњи одмор 
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Члан 22. 

Запослени који први пут заснива радни однос или има прекид радног односа дужи од 30 радних дана, стиче 

право да користи пун годишњи одмор после шест месеци непрекидног рада. 

Запослени који први пут заснива радни однос и у календарској години нема шест месеци рада, као и запослени 

који због прекида рада дужег од 30 радних дана није стекао право на пун годишњи одмор за календарску 

годину, има право на сразмерни део годишњег одмора, односно право на дванаестину годишњег одмора за 

месец дана рада у календарској години. 

Члан 23. 

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по основу 

доприноса на раду, услова рада, радног искуства, стручне спреме и социјалних услова запосленог, и то:  

1)  по основу доприноса на раду – до 5 радних дана 

2)  по основу година проведених у радном односу 

- преко 30 година рада – 5 радних дана 

- од 25-30  година рада – 4 радна дана 

- од 15-25  година рада – 3 радна дана 

- од 5-15 година рада – 2 радна дана 

- до 5 година рада – 1 радни дан 

3) по основу стручне спреме 

- високо образовање или 240 ЕСПБ или 180 ЕСПБ – 5 радних дана 

- средња школска  спрема – 3 радна дана 

- остале стручне спреме – 1 радни дан  

4) по основу инвалидности – 5 радних дана 

5) по основу бриге о деци и члановима уже породице 

- родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним малолетним дететом – за 2 радна дана, 

а за свако наредно малолетно дете по 1 радни дан. 

- самохраном родитељу са дететом до 14 година – за 3 радна дана, с тим што се овај број дана 

увећава  за по 2 радна дана за свако наредно дете млађе од 14 година.  

- запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, или тешко телесно 

оштећен или слабо покретан – 5 радних дана. 

Услови из претходног става рачунају се на дан доношења решења о коришћењу првог дела годишњег одмора 

или целог годишњег одмора. 

 

Члан 24. 

Запослени може да користи годишњи одмор у два дела, с тим да први део, у трајању од најмање две радне 

недеље, користи у текућој календарској години, а други део најкасније до 30. јуна наредне године.  

Директор може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора, ако то захтевају потребе посла, 

најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора. 

4.3. Плаћено одсуство 

Члан 25. 

Запослени има право на плаћено одсуство у укупном трајању до 7 радних дана у току календарске године, и 

то: 

- у случају склапања брака запосленог – 7 радних дана, 

- у случају склапања брака члана уже породице – 3 радна дана, 

- у случају порођаја супруге или усвојеног детета – 5 радних дана, 

- у случају порођаја другог члана уже породице – 1 радни дан 

- у случају теже болести члана уже породице – до 7 радних дана, 

- у случају полагања стручног испита који је обавезан услов за рад на радном месту – до 7 радних дана 

- у случају смрти члана уже породице – 5 радних дана  

- у случају добровољног давања крви – 3 радних дана 

- у случају поласка детета запосленог у први разред основне школе – 2 радна дана 

- у случају селидбе – 3 радна дана 

Директор може запосленом да одобри плаћено одсуство до 3 радна дана у току календарске године и у случају 

теже болести или смрти члана уже породице одређене законом, који није живео у заједничком домаћинству са 

запосленим. 

4.4. Неплаћено одсуство 
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Члан 26. 

Директор Туристичке организације може запосленом да одобри неплаћено одсуство ван случајева из члана 25. 

овог Правилника и у другим оправданим случајевима.  

О одобрењу неплаћеног одсуства решењем одлучује директор пре датума почетка одсуствовања. 

Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство на основу његовог писменог захтева, ако директор утврди 

да је захтев оправдан и ако одсуство запосленог не ремети процес рада. 

За време одсуствовања с рада у смислу става 1. овог члана, запосленом мирују права и обавезе на раду и по 

основу рада. 

Туристичка органиазција има право да раскине радни однос са запосленим који одсуствује с рада супротно 

одредбама овог члана Правилника. 

V ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 27. 

Запослени има право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу са законом, овим 

Правилником и другим општим актима којима се уређује и организује заштита на раду у Туристичкој. 

Директор је дужан да организује рад на начин којим се обезбеђује заштита живота и здравља запослених, да 

запосленог ближе упозна са условима рада, мерама заштите на раду, општим актима и да сваког запосленог 

оспособи за безбедан рад и да му обезбеди употребу прописаних средстава и опреме личне заштите, као и 

униформи неопходних за рад на сајмовима током године у земљи и иностранству.  

Запослени је дужан да обавести директора о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 

безбедност и здравље на раду. 

Члан 28. 

Заштиту жена, омладине, инвалида и материнства, као и породиљско одсуство, одсуство с рада ради неге 

детета и одсуство с рада ради посебне неге детета Туристичка организација је дужна да обезбеди у складу са 

законом. 

Члан 29. 

Инвалиду – запосленом с преосталом радном способношћу, Туристичка организација је дужна да обезбеди 

обављање послова према преосталој радној способности. 

Члан 30. 

Запослени из члана 96. став 1. Закона о раду (запослени родитељ детета коме је неопходна посебна нега по 

истеку породиљског одсуства и одсуства с рада ради неге детета, који користи законско право да ради са 

половином радног времена до навршених 5 година живота детета), остварује зараду сразмерно ефективном 

радном времену. 

Запослени из члана 98. став 2. Закона о раду, који на основу мишљења надлежног здравственог органа, ради са 

скраћеним радним временом има право на зараду сразмерно ефективном радном времену. 

VI ПЛАТА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

Члан 31. 

Запосленом се, у складу са законом и овим Правилником, обезбеђује право на плату, накнаду  зараде и друга 

примања. 

6.1. Плата 

Члан 32. 

Плата се састоји од зараде за обављени рад и време проведено на раду и других примања по основу радног 

односа, у складу са овим Правилником и уговором о раду. 

Плата се утврђује на основу: 

1) Основице за обрачун плата, 

2) Коефицијента који се множи основицом, 

3) Додатка на плату, 

4) Обавеза који запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у 

складу са законом. 

Под платом у смислу става 1. овог члана сматрају се сва примања из радног односа, осим накнада трошкова 

запосленог у вези с доласком и одласком с рада, службеним путовањем, смештајем и исхраном за рад и 

боравак на терену, отпремнине при одласку у пензију, накнаде трошкова погребних услуга, накнаде штете 

због повреда на раду или професионалног обољења и јубиларне награде и солидарне помоћи, уколико законом 

није одређено другачије. 

6.2. Плата за обављен рад и време проведено на раду 
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Члан 33. 

Основна плата одређује се на основу услова, утврђених Правилником о организацији и систематизацији 

послова, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на 

раду. 

Члан 34. 

Запослени има право на увећану плату по основу времена проведеног на раду у висини 0,4% од основице, за 

сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца. 

Члан 35. 

Зарада се исплаћује најмање једном месечно, а послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате 

зараде и накнаде зараде достави обрачун.  

Члан 36. 

Туристичка организација је дужна да запосленом обезбеди накнаду зараде за време одсуствовања с рада због 

привремене неспособности за рад до 30 дана, и то: 

1) у висини од 65% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена 

спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада, али не мање од минималне зараде, ако 

законом није другачије одређено; 

2) у висини од 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена 

спреченост за рад, проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, која не може бити 

нижа од минималне зараде, ако законом није друкчије одређено. 

6.3. Накнада трошкова 

Члан 37. 

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни 

превозник омогућава куповину истих. 

Изузетно из става 1. овог члана, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши  у 

новцу у висини цене месечне претплатне карте. 

За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне запослени има право на 

накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова. 

Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне карте 

на линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта. 

Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних трошкова превоза узима се 

износ цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену. 

Накнада трошкова превоза исплаћује се до десетог у месецу за претходни месец. 

Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној 

релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне 

претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију , а на основу потврде јавног превозника.  

Члан 38. 

Запослени има право на дневницу за службена путовања у земљи у висини утврђеној важећим прописима.. 

Запослени има право на аконтацију трошкова из става 1. овог члана, у висини планираних трошкова, према 

предвиђеном трајању службеног пута. 

Члан 39. 

Запосленом на службеном путу припада: 

1. цела дневница – за 24 часа проведена на службеном путу и за остатак времена дужи од 12 часова 

проведених на том путу, као и за време проведено на службеном путу дуже од 12 часова, а краће од 24 

часа; 

2. пола дневнице – за време проведено на службеном путу дуже од 8 часова, а краће од 12, и ако је путовање 

трајало дуже од 24 часа – за остатак времена дужег од 8 часова, а краћег од 12. 

Члан 40. 

Запослени има право на дневницу за службено путовање у иностратнство у висини утврђеној важећим 

прописима. 

Запослени има право на аконтацију трошкова из става 1. овог члана, у висини планираних трошкова, према 

предвиђеном трајању службеног пута. 

6.4. Друга примања 

Члан 41. 

Туристичка организација је дужна да запосленом исплати отпремнину због одласка у пензију, сходно важећим 

прописима.  
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Туристичка организација је дужна да, запосленом исплати јубиларну награду у висини просечне месечне 

зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку 

органа надлежног за статистику, за последњи месец у претходној календарској години у односу на 

календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 

30% и то: 

1) За 10 година рада у радном односу – у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса, 

2) За 20 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30% 

3) За 30 година рада у радном односу  – у висини новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30% 

4) За 35 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30% 

5) За 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30% 

Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у 

радном односу у државном органу, органу АП, односно јединице локалне самоуправе, без обзира на то у ком 

органу је запослени остваривао права из радног односа. 

У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца као услов за остваривање права 

на јубиларну награду рачунају се и године у радном односу код претходног послодавца. 

Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 дана од дана остваривања овог права. 

Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог до 15 година живота поклон за Нову годину – новчану 

честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак 

грађана, у висини утврђеној општим актом. 

Туристичка организација може, уколико финансијске могућности допуштају да запосленом исплати 

солидарну помоћ, за случај дуже и теже болести или повреде на раду, куповину лекова, лечење у земљи и 

иностранству, здравствену рехабилитацију, инвалидност запосленог, штете од елементарних непогода, 

накнаду трошкова погребних услуга за случај смрти члана уже подорице. 

Члан 42. 

Туристичка организација, уколико за то постоје услови, може  да запосленом исплати и друга примања, која 

не чине зараду, и то: накнаду трошкова за коришћење мобилног телефона, горива за употребу возила, 

коришћење АДСЛ или других Интернет пакета и сл. у складу с посебним одлукама. 

VII ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 43. 

Уговором о раду, Туристичка организација и запослени могу да уговоре забрану конкуренције, у складу са 

законом, ако постоје услови да запослени радом код послодавца стекне нова, посебно важна сазнања, широк 

круг пословних партнера или да дође до сазнања важних пословних информација и тајни. 

Уговором о раду из става 1. овог члана, Туристичка органиазција и запослени могу да утврде послове које 

запослени на територији Републике Србије не може да ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун 

другог правног или физичког лица, без сагласности Туристичке организације.  

Ако запослени прекрши забрану конкуренције, Туристичка организација има право да од запосленог захтева 

накнаду штете судским путем.  

VIII НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 44. 

Постојање штете, околности под којима је настала, њену висину, ко је штету проузроковао и начин накнаде 

штете, утврђује посебна комисија коју образује  Управни одбор. 

Комисија из става 1. овог члана утврђује висину штете на основу ценовника и књиговодствене вредности 

оштећене ствари или штету процењује, уз помоћ стручњака. 

Накнада штете може се утврдити и у паушалном износу. 

Члан 45. 

Комисија из члана 44. овог Правилника, доноси одлуку о висини штете и одређује рок за накнаду штете и 

начин накнаде. 

Члан 46. 

Комисија из чл. 44. овог Правилника утврђује и штету коју је послодавац у обавези да надокнади 

запосленом,ако запослени претрпи повреду, или штету на раду, или у вези с радом, у складу са законом. 

IX ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 47. 

Tуристичка организација може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоје оправдани разлози који 

се односе на радну способност запосленог, његово понашање и када престане потреба за обављањем 

одређених послова. 
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Оправдани разлози који се односе на радну способност запосленог, у смислу става 1. овог члана, јесу: 

1. ако је утврђено да запослени не остварује просечне резултате рада; 

2. ако је утврђено да запослени нема потребна знања и способности за обављање послова на којима 

ради. 

Оправдани разлози који се односе на понашање запосленог јесу: 

1. ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене овим Правилником и/или 

уговором о раду; 

2. ако не поштује радну дисциплину, односно ако је његово понашање у супротности са општим 

актима и такво да не може да настави да ради у Туристичкој организацији; 

3. ако запослени учини кривично дело на раду или у вези с радом; 

4. ако се запослени не врати на рад у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или 

мировање радног односа у смислу Закона о раду; 

5. ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад, и 

6. друга понашања (повреде радних обавеза), запосленог утврђена овим Правилником и уговором о 

раду, због којих послодавац може запосленом да откаже уговор о раду. 

Оправдани разлози који се односе на престанак потребе за обављањем одређених послова, сматрају се ако 

потреба за обављањем послова престане услед технолошких, економских или организационих промена. 

Туристичка организација има право да запосленом откаже уговор о раду уколико запослени одбије закључење 

анекса уговора о раду у којем му се нуди измена уговорених услова рада, у складу с чланом 171. Закона о 

раду. 

Туристичка организација има право да запосленом откаже уговор о раду уколико запослени, који не остварује 

просечне резултате рада, одбије закључење анекса уговора о раду у коме му послодавац нуди измену која се 

односи на новчани износ основне зараде и елементе за утврђивање радног учинка, накнаде зараде, увећане 

зараде и друга примања запосленог.  

Члан 48. 

Директор на основу рада запосленог у претходном периоду утврђује да запослени не остварује предвиђене и 

очекиване резултате рада односно да запослени нема потребна знања и способности за обављање послова на 

којима ради што је сходно Закону о раду, оправдан разлог због којег му Туристичка организација може 

отказати уговор о раду. 

X ПОВРЕДА РАДНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 49. 

Поред повреда радних обавеза утврђених чланом 179. Закона о раду, овим Правилником се утврђују и друге 

повреде радних обавеза, којима је Туристичкој организацији учињена материјална штета или су настале теже 

штетне последице, због којих Туристичка организација може запосленом да откаже уговор о раду, и то ако 

запослени:  

1. неоправдано изостане с посла 3 дана;  

2. одбија обављање послова утврђених уговором о раду; 

3. неблаговремено, несавесно и немарно извршава послове; 

4. нецелисходно и неодговорно користи средства рада, или незаконито располаже средствима рада, 

или се незаконито послужи средствима рада, или нецелисходно и неодговорно користи средства, 

или се неовлашћено служи тим средствима, или присвоји имовину Туристичке организације, 

5. злоупотреби положај и прекорачи овлашћења; 

6. обавља послове супротно одредбама члана 43. овог Правилника (клаузула забране конкуренције), 

7. ода пословну, службену или другу тајну утврђену законом, другим прописима или актима 

Туристичке организације; 

8. фалсификује новчана и друга службена документа; 

9. не извршава одлуке органа Туристичке организације; 

10. не пријави повреде радних обавеза; 

11. одбија да изврши прописани лекарски преглед; 

12. понаша се тако да омета рад Туристичке организације или других запослених (долазак на рад под 

дејством алкохола и других наркотичких средстава, свађа или туча на послу, одлазак с посла пре 

истека радног времена или у току рада, долазак на рад са закашњењем, понашање запосленог 

супротно одредбама општих аката Туристичке организације). 
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Туристичка организација је дужна да, пре отказа уговора о раду, упозори запосленог на постојање разлога за 

отказ уговора о раду, у складу са Законом о раду. 

Члан 50. 

По спроведеном поступку, ако је утврђено да је запослени својим понашањем повредио обавезе из радног 

односа, директор доноси одлуку о отказу уговора о раду, у складу са законом. 

Члан 51. 

Пре или уместо отказа уговора о раду, зависно од околности, запосленом се може изрећи новчана мера 

највише 20% од месечног износа зараде у трајању до три месеца, као и остале мере предвиђене Законом о 

раду. 

Члан 52. 

Туристичка организација може запосленом да откаже уговор о раду ако због технолошких, економских или 

организационих промена престане потреба за обављањем одређених послова, ако не може да му обезбеди 

обављање других послова, односно да га оспособи за рад на другим пословима. 

Туристичка организација, у смислу Закона о раду, није дужна да донесе програм решавања вишка запослених, 

јер има мање од 10 запослених у радном односу.  

Члан 53. 

У случају отказа уговора о раду због престанка потребе за обављањем одређеног посла, Туристичка 

организација је дужна да запосленом пре отказа уговора о раду исплати отпремнину у висини утврђеној 

законом. 

XI ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 54. 

О правима, обавезама и одговорностима из радног односа решењем одлучује директор или запослени кога он 

писменим путем овласти. 

Члан 55. 

Против сваког решења којим је одлучено о његовим правима, обавезама и одговорностима из радног односа, 

запослени има право да поденсе жалбу Управном одбору Туристичке организације у року прописаном 

Законом. 

Управни одбор је дужан да донесе коначну одлуку у року прописаном Законом. 

Запослени који није задовољан коначним решењем којим је одлучено о његовим правима, обавезама и 

одговорностима може да покрене спор пред надлежним судом. 

Члан 56. 

У сарадњи с одговарајућим школама и факултетима Туристичка организација може примати ученике и 

студенте на обављање стручне праксе. 

Пре отпочињања стручне праксе ученик, односно студент је дужан да донесе одговарајући упут од своје 

школе, односно факултета. По обављеној пракси директор издаје одговарајућу потврду или мишљење о 

времену и врсти обављене праксе с оценом обављене праксе. 

За време обављања стручн е праксе из претходног става овог Правилника ученик, односно студент је дужан да 

се придржава свих прописа о раду који се примењују у Туристичкој организацији.  У супротном, може бити 

удаљен с праксе и о томе ће бити обавештена школа, односно факултет. 

Лица из става 1. овог члана немају право на накнаду за рад нити право на накнаду трошкова. 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Туристичке организације 

„Опленац” Топола, а биће објављен по добијању сагласности ос стране Оснивача,  када престаје да важи 

Правилник о раду Туристичке организације „Опленац” Топола, бр. 391/33 од 14.12.2016. године.   

УПРАВНИ  ОДБОР                                                                                                                                     Председник 

 ТУРИСТИЧКA ОРГАНИЗАЦИЈA                                                                                                            Јелена Лазић           

  „ОПЛЕНАЦ” ТОПОЛА 

 

На основу  примене члана Закона о туризму („Сл.гласник РС” бр.36/09, 88/10, 99/11 – др. Закона и 93/12, 

84/2015, 83/2018,17/2019и чланова 11. И 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине 

Топола(Службени гласник СО Топола број 1/2000),Управни одбор Туристичке организације општине Топола 

на седници одржаној  05.07.2019.године 1 
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Ради усклађивања са посебним колективним уговором запослених ЈЛС од 30.05.2019. 

Управни одбор                                                                                                                                               Председник 

Туристичке организације „Опленац” Топола                                                                                            Јелена Лазић 
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На основу чл. 203. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019), члан 2. тачка 64. 

Закона о матичним књигама („Сл. гласник РС”, број 20/2009, 145/2014 и 47/2018), тачка 64. Упутства о вођењу 

матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник РС”, бр. 93/2018), Правилника о поступку 

издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти („Сл. гласник РС”, бр. 25/2011), чл. 139. став 1. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр.2/2019) и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника о 

раду Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола” 3/2019),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.07.2019.године  донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 

здравствене установе и издавање потврде о смрти 

 

I  У тачки I Решења Скупштине Оптине о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање  времена и 

узрока смрти умрлих изван здравствене установе  и издавање потврде о смрти број: 020-127/2014-05-I од 

28.03.2014. године, 020-265/2015-05-I од 30.10.2015. године,   020-65/2016-05-I од 04.04.2016. године  и 020-

118/2019-05-I од 8.4.2019. године. 

уместо: „ Др Милош Алексић,  доктор   медицине из Јунковца” 

именује се: „Др. Анђелка Росић, доктор медицине из Манојловаца”  

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                         ПРЕДСЕДНИК 

Број:020-197/2019-05-I                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:29.07.2019. године                                                           Драган  Јовановић с.р. 
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На члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и 

чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, 

број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 29.07.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник услуга одржавања гробаља на подручју општине Топола , 

одабраног приватног партнера – предузећа  ФЦЦ ЕКО д.о.о., број 677 од 08.07.2019. године 

  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-248/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 29.07.2019. године                                                                                                    Драган   Јовановић с.р 
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