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

Топола”, број 10/2005), члана 139. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број  2/2019) и 

члана 154.став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  09.09. 2019. године, донела је  

 

 О  Д  Л  У  К  У  

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ  ,,РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ” 

 

Члан 1. 

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

Богородице”: 

1. Предраг Перуничић, државни секретар за спорт, 

2. Младен Кременовић,  власник занатске радње ,,Лиграп” д.о.о. Белосавци, 

3. Душица Павлићевић, ученик Средње школе ,,Краљ Петар I” у Тополи, 

 

Члан 2. 

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

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број:   020-251/2019-05-I                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  09.09.2019. године                                                                                                            Драган  Јовановић с.р.   
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На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, број 10/2005), члана 139. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број  2/2019) и 

члана 154.став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  09.09. 2019. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА 

 

Члан 1. 

Додељују се за помоћ у развоју општине Топола  ЗАХВАЛНИЦЕ: 

1. Проф. др Александар Б. Срећковић из Тополе, 

2. Зорица Станковић, радник Општинске управе општине Топола, 

3. Нада Илић, повереник за избегла и прогнана  лица из Тополе, 

4. Момир Јеремић, угоститељ из Доње Шаторње 

5. Манојло Јокић, привредник  из Тополе, 

6. Арсен Арсеновић, директор Службе за катастар непокретности, 

7. Драган Милановић, проф. физичког васпитања из Тополе, 

8. Одбојкашки клуб ,,Карађорђе” из Тополе, 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 
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На основу члана 32. став 1. тач. 16. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018),  члана 40. став 1. тачка 6. и 48. Статута општине 

Топола („Сл.гласник СО Топола”, број 2/2019), члана 154. став 2. и члана 155. став 1.Пословника Скупштине 

опоштине Топола  („Сл.гласник СО Топола, број 3/2019), 

Супштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2019. године   донела је                    

 

ОДЛУКУ 

о допуни   Одлуке о радном времену у апотекама, продавницама, 

угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола 

 

Члан 1. 

У Одлуци  о радном времену у апотекама, продавницама, угоститељским објектима и другим радњама на 

територији општине Топола („Сл.гласник СО Топола”, број 11/2011-пречишћени текст, 2/2012, 14/2013, 5/2014 

и 5/2017 ) после  члана 16.  додаје се члан 16а , који гласи: 

члан 16а ” Радно време откупних места за откуп воћа на територији општине Топола, прописује се сваког дана 

од 7,00 до 24,00 часова”. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику СО Топола. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-253/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р.  
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 

24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), 

члана 40. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” бр. 02/2019) и члана 154. став 2. и члана 

155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. Гласник СО Топола”, бр. 03/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2019.  године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ДАНЕ 

ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА И ВАШАРА У ОПШТИНИ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У одлуци о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини 

Топола (,,Сл. Гласник СО Топола”, бр. 02/2019), мења се члан 6. и гласи:  

„Локације за постављање мањих монтажних објеката: тезге, павиљони, киосци до 10,5 м², баште 

угоститељских објеката и други покретни мобилијар, дају се у закуп на основу пријаве која се подноси 

Комисији за доделу локација јавне намене за време одржавања манифестација и вашара у општини Топола, у 

складу објављеним јавним позивом и програмом из члана 2. став 2. ове одлуке. 

Јавни позив и програм из става 1. овог члана, објављују се на званичном сајту општине Топола www.topola.rs, 

најмање 8 (осам) дана пре одржавања манифестације, односно вашара из члана 3. ове одлуке. Послове око 

припреме и објављивања јавног позива и програма, као и одлучивање о поднетим пријавама, врши Комисија 

за доделу локација јавне намене за време одржавања манифестација и вашара у општини Топола.” 

 

Члан 2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-254/2019-05-I                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  09.09.2019.године                                                                                                              Драган Јовановић с.р. 
 

http://www.topola.rs/
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На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 

– др.закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018),  члана 99. ставови 19. и 20. Закона о планирању и изградњи (“Сл. 

Гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 

83/2018 и 31/2019 и 37/2019 – др. закон), члана 3. став 1. тач. 1) Уредбе о условима  прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. Гласник РС” бр. 16/2018), члана 7. ставови 1. и 2. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола” бр. 3/2019), члана 40. став 

1. тачка 36) Статута општине Топола, („Службени гласник СО Топола”, број: 02/2019), члана 155 став 

1.Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. Гласник РС”, бр. 03/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2019. године, доноси следећу одлуку: 

 

О Д Л У К А 

о прибављању непокретности у јавну својину општине непосредном погодбом 

  

Члан 1. 

Прибавља се непокретност из приватне својине Милановић (Трифун) Десимира из Јарменоваца као 

поклонодавца, у јавну својину општине Топола као поклонопримца, непосредном погодбом, без накнаде, и то: 

- катастарска парцела број: 734/1, у површини од 830 м², земљиште у грађевинском подручју, власника 

Милановић (Трифун) Десимира из Јарменоваца ЈМБГ 2105953721612, са делом поседа 1/1, уписана у 

ЛН бр. 210 КО Јарменовци. 

Непокретност из предходног става, прибавља се у јавну својину општине Топола, ради формирања 

некатегорисаног пута. 

Члан 2. 

Катастарска парцела из члана 1. ове одлуке, налази се у оквиру „Плана Генералне регулације за насељено 

место Јарменовци” („Сл. Гласник СО Топола”, бр. 4/2015), која припада планираном некатегорисаном путу. 

 

Члан 3. 

Утврђена вредност катастарске парцела из члана 1. ове одлуке, износи 103.750,00 динара. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се председник општине Топола да са поклонодавцем из члана 1. ове одлуке, потпише Уговор о 

прибављању у јавну својину општине Топола КП бр. 734/1 КО Јарменовци, у року од 30 дана од дана 

доношења ове одлуке, којим ће се ближе уредити питања која проистичу из ове одлуке, а у противном ова 

одлука престаје да важи. 

Члан 5. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број:020-258/2019-05-I                                                                                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Датум:09.09.2019.године                                                     Драган Јовановић с.р. 

-6- 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС” број 

10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о образцу и садржини програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС” број 24/2015, 111/2015 и 

101/2016), члана 139. став 1. 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), у складу 

са Одлуком о буџету Општине Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола” број 22/2018 и 

12/2019), а уз сагласност Mинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 

320-00-2073/2019-09 од 28.8.2019. године, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 9.9.2019. године, доноси 

 

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ЗА ОПШТИНУ ТОПОЛА ЗА 2019. ГОДИНУ 
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I  У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 

Топола за 2019. годину број 320-26/2019-05-I од 08.04.2019. године („Службени гласник СО Топола” број  

5/2019)  врше се следеће измене: 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 1. Мере директних плаћања, 

под редним бројем 1., назив мере: Регрес, шифра мере 100.1, у колони планирани буџет за текућу годину без 

пренетих обавеза (у РСД), износ од 1.300.000,00 динара, мења се у износ од 1.400.000,00 динара. 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 3. Мере руралног развоја: 

- Под редним бројем 1. назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, шифра 

мере 101, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 1.800.000,00 

динара, мења се у износ од 2.350.000,00 динара. 

- Под редним бројем 2. назив мере: Развој техничко – технолошких, примењених, развојних и иновативних 

пројеката у пољопривреди и руралном развоју, шифра мере 305, у колони планирани буџет за текућу годину 

без пренетих обавеза (у РСД), износ од 3.050.000,00 динара, мења се у износ од 1.800.000,00 динара. 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 5. Мере које нису предвиђене у 

оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја, под 

редним бројем 2. назив мере: Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер), шифра мере 602, у 

колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 600.000,00 динара, мења се у 

износ од 1.200.000,00 динара 

- У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за директна 

плаћања износ од 1.300.000,00 мења се у износ од 1.400.000,00 динара. 

- У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за подстицаје 

мерама руралног развоја износ од 4.850.000,00 мења се у износ од 4.150.000,00 динара. 

- У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за средства за 

мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја 

износ од 1.100.000,00 мења се у износ од 1.700.000,00 динара. 

 

II Остале одредбе Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Топола за 2019. годину остају на снази. 

 

III Измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину топола за 2019. годину ступају на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО 

Топола”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                  

Број: 320-200/2019-05-III                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                                          Драган Јовановић с.р. 
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На основу члана 76. став 1. и  3. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 142/2014,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 I 31/2019), члана 67. Статута 

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

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана  31. Пословника 

Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, бр. 5/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.07.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Извештај о извршењу прихода и примања, расхода и издатака Одлуке о  буџету општине Топола 

за период 01.01.-30.06.2019.године, Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 

Општинске управе општине Топола, број 400-48/2019-03 од  19.07.2019. године. 
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II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА           

Број: 400-49/2019-05-III                                                                                                              Драган Живановић с.р. 

Дана: 31.07.2019. године 

-8- 

На основу члана 40.став став 1. тачка 64. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 

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

5/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о пословању  Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола” Топола за 2018. годину, 

број 2613/2.1 од 15.08.2019. године који је донео директор, а  Надзорни одбор ЈКСП „Топола”  Топола  усвојио  

Одлуком  број 2608/1.6 на седници одржаној дана 15.08.2019. године., а чији су саставни део : 

- Финансијски извештај ЈКСП „Топола” за 2018. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 

2016/1.6 од 27.06.2019. године, 

- Одлука Надзорног одбора о расподели добити из 2018. године, број 2015/1.6 од 27.06.2019. године 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-261/2019-05-I                                                                                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р. 

-9- 

На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима (,,Сл. гласник РС” бр. 15/16), 

члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други и 47/2018),   члана 67. став 1 . тачка 9. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, бр. 2/2019), члана 10.  став 1. тачка  9. и члана 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа општине 

Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 5/2019), 

Општинско Веће општине Топола на седници одржаној дана  19.08.2019. године, донело је 

 

   Р Е Ш Е Њ Е 
 

I  Даје се сагласност на тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП ,,Топола” за други 

квартал 2019. године , који је усвојио Надзорни одбор својом Одлуком број 2415/1.6 на седници одржаној дана 

30.07.2019. године. 

II Саставни део овог Извештаја из тачке 1. овог решења су прилози, прописани Правилником о обрасцима 

тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 

(,,Сл. гласник РС” бр. 33/16). 

III  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-240/2019-05-III                                                                                                  Драган  Живановић с.р. 

Датум: 19.8.2019. године     

-10- 

На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима (,,Сл. гласник РС” бр. 15/16), 

члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 40. став 1. Тачка 11. , а у вези са  чланом 67. став 1. тачка 9. Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 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  09.09.2019. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Усваја се  тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП ,,Топола” за за други квартал 2019. 

године , који је усвојио Надзорни одбор својом Одлуком број 2415/1.6 на седници одржаној дана 30.07.2019. 

године, а Општинско веће општине Топола на исти дало сагласност својим Решењем број 020-240/2019-05-III 

од 19.8.2019. године. 

II Саставни део  Извештаја из тачке 1. овог решења су прилози, прописани Правилником о обрасцима 

тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 

(,,Сл. гласник РС” бр. 33/16).  

 III  Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                           ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-255/2019-05-I                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р. 

-11- 

На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима (,,Сл. гласник РС” бр. 15/16), 

члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други и 47/2018),   члана 67. став 1 . тачка 9. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, бр. 2/2019), члана 10.  став 1. тачка  9. и члана 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа општине 

Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 5/2019), 

Општинско Веће општине Топола на седници одржаној дана  19.08.2019. године, донело је 

 

   Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП ,,Топола” за други 

квартал 2019. године , који је усвојио Надзорни одбор својом Одлуком број 2415/1.6 на седници одржаној дана 

30.07.2019. године. 

II Саставни део овог Извештаја из тачке 1. овог решења су прилози, прописани Правилником о обрасцима 

тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 

(,,Сл. гласник РС” бр. 33/16). 

III  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-240/2019-05-III                                                                                                  Драган  Живановић с.р. 

Датум: 19.8.2019. године     

-12- 

На основу члана 40. став 1.тачка 9. и 11. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 

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

5/2019),  

Скупштина општине Топола на  седници одржаној дана 09.09.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност  на  Прву измену и допуну Програма  пословања Јавног комунално стамбеног предузећа 

„Топола” Топола за 2019. годину, број 2416/2.1 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола” Топола на 

седници одржаној дана 30.07.2019. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-261/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                              Драган Јовановић с.р. 
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-13- 

На основу члана 40. став 1. тачка 9) и 11) Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 

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

5/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену Програма субвенција ЈКСП „Топола” Топола за 2019. годину, 

број 2495/1.2  који је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 05.08.2019. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-262/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                     Драган Јовановић с.р. 

-14- 

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 09.09.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План одржавања гробаља на територији општине Топола, број 794/019 од 

17.07.2019. године, као у тексту предлагача -  предузећа коме је поверено обављање комуналне делатности  

одржавање гробаља - ФЦЦ ЕКО доо Београд. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-256/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                  Драган Јовановић с.р. 

-15- 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 

88/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019 ), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Топола (,,Службени 

гласник СО Топола”, бр.2/2019) и чланова 154 став 2. и 155. став 3.  Пословника Скупштине општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 ), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  09.09.2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу чланова Управног одбора  

Предшколске установе „Софија Ристић” Топола 

 

I 
 Разрешава се  даном 30.09.2019. године Управни одбор Предшколске установе „Софија Ристић” Топола 

именован решењем Скупштине општине Топола број 020-245/2015-05-I од 30.09.2015. године, број 020-

25/2016-05-I од 22.01.2016. године, број 020-74/2016-05-I  од 04.04.2016. године, број 020-349/2016-05-I од 

10.11.2016. године, број 020-150/2017-05-I од 07.04.2017. године  и број 020-365/2017-05-I од 27.11.2017. 

године, због истека мандата.   

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

III 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-257/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана:09.09.2019.године                                                                                                               Драган  Јовановић с.р. 

-16- 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 

88/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019 ), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Топола (,,Службени 

гласник СО Топола”, бр.2/2019) и чланова 154 став 2. и 155. став 3.  Пословника Скупштине општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019 ), 
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Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  09.09.2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању чланова Управног одбора  

Предшколске установе „Софија Ристић” Топола 

I 

У Управни одбор Предшколске установе „Софија Ристић” Топола именују се 

Из реда запослених: 

1.   Александра Спасић, васпитач из Тополе, 

2.   Снежана Илић, васпитач из Смедеревске Паланке, 

3.   Сузана Васић, медицинска  сестра из Тополе, 

Испред Савета родитеља: 

1. Јелена Урошевић, мастер правник из Тополе, 

2. Милена Радојковић, матурант гимназије  из Тополе 

3. Биљана Нешић, дипл.економиста из Тополе 

Испред Општине Топола: 

1. Драгана Чолић, економиста из Тополе, 

2. Мирјана Ћирић, дипл. економиста из Тополе, 

3. Драгић Лазаревић, пензионер из Тополе 

II 

 Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године, почев од 1.10.2019. године   

III 

 Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-220/2019-05-I                                                                                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                     Драган Јовановић с.р

                                                                                  -17- 
На основу члана 77. и 78. став 1. тачка 1) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 87/2018), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 102/2016-др.закон и 47/2018) и члана 63. став 1. 

тачка 8. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019), 
 Председник општине Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

I   Именују се повереници и заменици повереника цивилне заштите на територији општине Топола: 

Ред. број МЗ ЗАЈЕДНИЦА ПОВЕРЕНИК ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА 

1 НАТАЛИНЦИ МИТРОВИЋ ЖИКА ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН 

2 ШУМЕ  КУЗМАНОВИЋ ВЛАДА  СТАНОЈЕВИЋ МИЛОШ 

3 ЈУНКОВАЦ АЛЕКСИЋ МИЛОШ ДАМЊАНОВИЋ САША 

4 ЖАБАРЕ  ВЕСИЋ ВЛАДАН МАРКОВИЋ ЉУБОМИР 

5 ГОРЊА ТРНАВА -

ВАРОШИЦА 
ПАВЛОВИЋ БОЈАН  ЈОВАНОВИЋ МИЛАН 

6 ВИТЛИНА БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН КОЧИЋ СТЕФАН 

7 ДОЊА ТРНАВА - 

ЦЕНТАР 
МАТИЋ МИЛЕТА РАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 

8 ПОКОЗИЦА ЂОКИЋ ЗОРАН ОБРАДОВИЋ НИКОЛА 

9 ГРЕДА ТАНАСКОВИЋ ЗОРАН ЈЕЛЕНИЋ ЗОРАН 

10 СВЕТЛИЋ ЈЕВТИЋ МИЛИЈАН ЈЕВТИЋ МИЛАНЧЕ 

11 ОВСИШТЕ НИКОЛИЋ МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН 

12 БОЖУРЊА ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН 

13 ПЛАСКОВАЦ ТАНАСИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ  МИЛИСАВЉЕВИЋ ДУШАН 

14 ВИНЧА                     СТАНКОВИЋ ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН 

15 ДОЊА ШАТОРЊА  САША ОБРАДОВИЋ ЂОКОВИЋ ДРАГАН 

16 БЛАЗНАВА ШЕВИЋ САША ЈОВАНОВИЋ БОБАН  
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II  Задатак повереника и заменика повереника цивилне заштите је да учествују у припремама грађана  и 

запослених за личну и узајамну заштиту, обавештавају грађане и запослене о правовременом предузимању 

мера цивилне заштите, обавештавају грађане и запослене о општој мобилизацији ради учешћа у заштити и 

спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, врше координацију и спровођење 

евакуације, збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите и врше проверу постављања обавештења о 

знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје одговорности. 

III  Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне заштите. 

IV  Повереници цивилне заштите или њихови заменици су дужни да се одазову на позив команданта 

Општинског штава за ванредне ситуације или другог органа који их је поставио. 

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

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 020-247/2019-05                                                                                                                 Драган Живановић с.р. 

Дана: 26.08.2019. године 

-18- 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014,  32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 – др. закон и 9/2016 - Одлука УС РС, 

24/18, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС”, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола”, број 2/2019), члана 17.  Одлуке о општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола”, број 3/2019 и  5/2019), члана 2. и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола”, број 5/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину („Сл. гласник СО 

Топола”, број 22/2018 и 12/2019), на предлог Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 19.8.2019. године донело је 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ПРОГРАМА 

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима  

у 2019. години, на територији Општине Топола 

 

Изменом и допуном Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима у 2019. години на територији Општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, број 6/2019) врши се 

увећање приходне и расходне стране финансијског плана у износу од 500.000,00 динара и утврђују се 

приходи, извори прихода, намене и начин коришћења тих прихода у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији Општине Топола у укупном износу од 4.500.000,00 динара као у табели 

А/ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ и табели Б/ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ на следећи начин: 

 

I  

У РАЗДЕЛУ IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, 

А/ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

Ек. клас у буџету  

743300 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје 

Средства буџета Општине Топола од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а 

који су учињени на триторији Општине Топола  .......... 4.000.000,00 4.500.000,00 

17 ЈАРМЕНОВЦИ РАДОВАНОВИЋ ГОРАН МАРКОВИЋ ЗОРАН 

18 ВОЈКОВЦИ МАТИЋ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАН 

19 ДОЊА ТРЕШЊЕВИЦА ЧУМИЋ МИЛАН РОСИЋ ДРАГОСЛАВ 

20 ЛИПОВАЦ АВРАМОВИЋ РАША МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ 

21 КРЋЕВАЦ                                           ИВАНОВИЋ БОЈАН БЛАГОЈЕВИЋ НИКОЛА 

22 ЗАГОРИЦА МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛAН МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ 

23 ЈЕЛЕНАЦ    МИЛИСАВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВ ТАНАСИЈЕВИЋ ЗОРАН 

24 БЕЛОСАВЦИ ДРАГАН СИМИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ МИЛОШ 

25 МАСКАР                ВУЈИЋ МОМИР НИКОЛИЋ ИВАН 

26 РАЈКОВАЦ        РАДОВИЋ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋЕВИЋ МИЛАН 

27 ГОРОВИЧ         МАРКОВИЋ МИЛАН МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКО 

28 МЗ БОР                      МАРКОВИЋ ДЕЈАН МИЛЕТИЋ РАЈКО 

29 МИТРОВЧИЋ      ПЕТКОВИЋ МИЛОШ СПАСИЋ НЕБОЈША  

30 ЉУБЕСЕЛО        МАРКОВИЋ НЕМАЊА МАТИЋ ГОРАН 

31 КЛОКА    РАДОСАВЉЕВИЋ БОБАН ДАМЊАНОВИЋ ДЕЈАН 
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УКУПНО 

ПРИХОДИ: 

 
.......... 4.000.000,00 4.500.000,00 

Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

1. 

Програм 7-

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Поправљање саобраћајне  инфраструктуре у 

износу од  50% од планираних текућих прихода  
2.000.000,00 2.250.000,00 

1.1. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

 Уређење зоне школе ОШ „Карађорђе”  у Варош 

Тополи у улици Мије Тодоровић  
948.990,00 948.990,00 

1.2. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Уређење зоне школе ОШ „Карађорђе”  у Варош 

Тополи у улици Булевар вожда Карађорђа 
500.000,00 500.000,00 

1.3. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на 

државном путу IIA реда-број 152 Топола – Рудник у 

насељеном месту Винча упозорења пажње возачима 

на ограничење брзине 

100.000,00 100.000,00 

1.4. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у 

зони школе ОШ „Милутин Јеленић” у Г. Трнави (МЗ 

Варошица и МЗ Витлина) и ОШ „Милан Благојевић” 

у насељеном месту Наталинци 

140.000,00 140.000,00 

1.5. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Увођење система услуге видео надзора у улицама 

централног дела Варош Тополе ¼ - обавеза из 2018. 

године 

311.010,00 311.010,00 

1.6. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Одржавање система видео надзора 0,00 250.000,00 

2. 

Програм 7- 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања на територији општине Топола 
30.970,00 30.970,00 

2.1. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Израда публикација, флајера (припремање, 

штампање, оглашавање), учешће и спровођење 

кампања из безбедности саобраћаја 

30.970,00 30.970,00 

3. 

Програм 7- 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Превентивне активности из области безбедности 

саобраћаја у Општини Топола 
1.919.030,00 2.169.030,00 

3.1. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Увођење система услуге видео надзора у улицама 

централног дела Варош Тополе – ¾ обавеза из 2018. 

године  

933.030,00 933.030,00 

3.2. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Набавка дечјих ауто седишта 726.000,00 726.000,00 

3.3. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Kaмпања усмерена ка младим возачима „Још увек 

возим”  
60.000,00 60.000,00 

3.4. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Радови на измени режима рада семафорског уређаја 

на раскрсници улица Булевар вожда Карађорђа, 

Краљице Марије и Владике Николаја Велимировића 

у В.Тополи са пројектом изведеног стања 

100.000,00 100.000,00 

3.5. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Уређење зона школе (набавка вертикалне 

саобраћајне сигнализације) 
100.000,00 100.000,00 

3.6. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Одржавање система видео надзора 0 250.000,00 

4. 

Програм 7- 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 0 0 

4.1. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност  

Трошкови припреме материјала за седнице 

Општинског савета за безбедност саобраћаја 
0 0 
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4.2. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Репрезентација и други трошкови организовања 

седница Општинског савета за безбедност саобраћаја 
0 0 

4.3. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Трошкови набавке основних средстава за рад Савета 

(рачунар, штампач,....) 
0 0 

4.4. 

Раздео 4.- буџет 

Функција 360-  

Јавни ред и 

безбедност 

Трошкови усавршавања чланова савета (семинари, 

радионице и сл.) 
0 0 

5. 

Раздео 4- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције 
50.000,00 50.000,00 

5.1. 

Раздео 4- буџет 

Функција 360- Јавни 

ред и безбедност 

Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 50.000,00 50.000,00 

УКУПНО РАСХОДИ: ………………………………………………….. 4.000.000,00 4.500.000,00 

II 

Ова Измена и допуна Програма ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 110-51/2019-05-III                                                                                                              Драган Живановић с.р. 

Дана: 19.8.2019. године 

-19- 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014,  32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 – др. закон и 9/2016 - Одлука УС РС, 

24/18, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС”, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола”, број 2/2019), члана 17.  Одлуке о општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола”, број 3/2019 и  5/2019), члана 2. и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола”, број 5/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2019. годину („Сл. гласник СО 

Топола”, број 22/2018 и 12/2019), на предлог Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 23.8.2019. године донело је 

 

ДРУГУ ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА 

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима  

у 2019. години, на територији Општине Топола 

 

I 

У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2019. 

години на територији Општине Топола („Сл.гласник СО Топола”, број 6/2019 и 13/2019) у делу 

Б/ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ у  тачки 1.4. речи „ОШ „Милан Благојевић” у насељеном месту Наталинци”  

замењују се речима: „ у Д.Трнави (МЗ Центар)” 

II 

Ова Измена Програма ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број 110-53/2019-05-III                                                                                                                Драган Живановић с.р. 

Дана 23.8.2019. године 

-20- 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС”,број 

88/2017) ,члана 3. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. 

РС”, број 21/2018), члана  15. Став 1. Тачка 4 и  члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Топола (,,Сл. 

гласник  СО Топола” бр. 2/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  15.3.2019. године доноси 
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О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на 

територији општине Топола, (у даљем тексту: мрежа школа), као и табеларном приказу: 

 

Редни број Седиште школе у месту Назив основне школе Издвојено одељење у месту Разредност 

1 Топола “Карађорђе”  I - VIII 

   Жабари I-IV 

   Божурња I-IV 

   Липовац I-IV 

   Крћевац I-IV 

   Овсиште I-IV 

2 Доња Шаторња “Живко Томић”  I - VIII 

   Пласковац I-IV 

   Винча I-IV 

   Блазнава I-IV 

   Јарменовци I-IV 

   Доња Трешњевица I-IV 

3 Горња Трнава “Милутин Јеленић”  I - VIII 

   Светлић I-IV 

   Доња Трнава I-IV 

   Витлина I-IV 

4 Наталинци “Милан Благојевић”  I - VIII 

   Клока I-IV 

   Јунковац I-IV 

   Шуме I-IV 

   Горович I-IV 

5 Белосавци “Сестре Радовић”  I - VIII 

   Маскар I-IV 

   Јеленац I-IV 

   Загорица I-IV 

 

Члан 2. 

Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици уписују у јавну основну 

школу (у даљем тексту:школа), на основу пребивалишта,односно боравишта. 

Члан 3. 

Основно образовање и васпитање на територији општине Топола остварује се у: 

– 5 (пет)  основних школа 

– 20 ( двадесет) издвојених одељења за образовање ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог 

разреда. 

– образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обавља се у ОШ,,Карађорђе” у Тополи у 

посебним одељењима. 

Члан 4. 

Мрежу школа чине јавне основне  школе  које делатност основног образовања и васпитања обављају у 

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине Топола. 

Мрежу  школа чине: 

- ОШ ,,Карађорђе”у Тополи, са  издвојеним одељењима у Жабарима, Овсишту, Крћевцу, Липовцу и Божурњи. 

- ОШ ,,Живко Томић” у Доњој Шаторњи, са издвојеним одељењима  у Винчи, Пласковцу, Доњој Трешњевици, 

Јарменовцима и Блазнави. 
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- ОШ ,,Милутин Јеленић”у Горњој Трнави, са издвојеним одељењима у Витлини, Доњој Трнави и Светлићу. 

- ОШ ,,Сестре Радовић” у Белосавцима, са  издвојеним одељењима у Маскару, Загорици и Јеленцу. 

- ОШ ,,Милан Благојевић” у  Наталинцима, са издвојеним одељењима у Клоки,Шумама, Јунковцу и Горовичу. 

 

После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених  одељења школовање од петог до осмог разреда 

настављају у: 

 

ОШ,,Карађорђе” у Тополи 

ОШ,,Живко Томић" у Доњој Шаторњи 

ОШ,,Милутин Јеленић” у Горњој Трнави 

ОШ,,Сестре Радовић” у Белосавцима 

ОШ,,Милан Благојевић" у Наталинцима 

Члан 5. 

Просторни распоред јавне основне школе ,,Карађорђе” у Тополи обухвата: МЗ Варош Топола и МЗ село 

Топола, МЗ Крћевац, МЗ Липовац, МЗ Овсиште, МЗ Жабаре и МЗ Божурња. 

Просторни распоред јавне основне школе ,, Живко Томић” у Доњој Шаторњи обухвата: МЗ Доња Шаторња,МЗ 

Винча, МЗ Пласковац,МЗ Јарменовце, МЗ Блазнаву и МЗ Доња Трешњевица. 

Просторни распоред јавне основне школе ,,Милутин Јеленић” обухвата: МЗ Горња Трнава, МЗ Светлић, МЗ 

Витлина и МЗ Доња Трнава-Центар, Доња Трнава-Покозица и Доња Трнава-Греда. 

Просторни распоред јавне основне  школе ,,Сестре Радовић” обухвата: МЗ Белосавце,МЗ  Загорица, МЗ 

Јеленац и МЗ Маскар. 

Просторни распоред јавне основне школе ,,Милан Благојевић” обухвата: МЗ Наталинци,МЗ Клока, МЗ 

Шуме,МЗ Јунковац и МЗ Горович. 

 

Члан 6. 

Образовно васпитни рад остварује се на српском језику у свим јавним основним школама на територији 

општине Топола. 

Члан 7. 

Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о плану развоја  мреже јавних основних школа са седиштем на 

територији општине Топола за период од 2019. године до 2027. године. 

Члан 8. 

Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи  Одлука о мрежи основних школа на територији општине 

Топола („Службени гласник СО Топола” број 12/2011, 15/2011-испр. и 15/2015) 

Члан 9. 

Ова Одлука објављује се  у Службеном гласнику општине Топола,по добијању сагласности Министарства  

просвете,науке  и технолошког развоја ,а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број  020-96/2019-05                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:15.3. 2019. године                                                                                                                 Драган Јовановић с.р. 

-21- 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ТРЕЗОР 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Т О П О Л А 

 

ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА ПЕРИОД 2019. ДО 2027. ГОДИНЕ 

САДРЖАЈ: 

 

- Увод 

 

- 1. Приказ основних карактеристика општине Топола 

-     1.1. Географски подаци о општини Топола 

- 1.2. Демографски подаци о општини Топола 

- 1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Топола 
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- 1.4.Локална традиција и утанове културе,уметности и спорта 

- 2. Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине Топола 

- 2.1. Образовна делатност у општини Топола (кратак историјски приказ) 

- 2.2. Мрежа основних школа на територији општине Топола с карактеристикама њиховог просторног 

распореда и међусобне удаљености 

- 2.3. Просторни распоред и удаљеност основниох школа општине Топола 

- 2.4. Уписна подручја основних школа општине Топола 

- 2.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда 

- 2.6. Просторни и кадровски капацитет јавних основних школа општине Топола 

- 3. Развојни план мреже основних школа на територији општине Топола 

- 3.1. Кретање броја деце рођене у општини Топола у периоду од 2010. па до 2017.године и укупан број 

ученика, а посебно првака, уписаних у основне школе од школске 2010/2011 до 2017/2018.године 

       -    3.2. Средњорочни план оптимализације мреже основних школа на територији општине Топола у 

наредних четири до осам година 

-    4.1. Одлука о мрежи јавних основних школа(предлог одлуке) 

Увод 

Изради Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Топола приступило се на 

основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 

88/17). Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. Уредба је донета на седници Владе од 16. 

марта 2018. године и објављена у „Службеном гласнику РС”, број 21/18 од 19.03.2018. године. 

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС”, број 80/10). Истовремено је 

почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 198 став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17) у коме јединица локалне самоуправе треба да донесе акт о 

мрежи предшколских установа и основних школа. У складу са чланом 104. став 3. акт о мрежи јавних 

предшколских установа и јавних основних школа доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. 

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних 

школа представљају планске акте којима се планира њихов просторни распоред према врсти и структури. Ово 

је веома важно нагласити јер у суштини значи да акт није само попис тренутног стања јавних установа на 

територији одређене јединице локалне самоуправе, већ и покушај да се предвиди постојање и распоред неких 

будућих установа узимајући у обзир утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском 

сликом, односно планом развоја одређене јединице локалне самоуправе. Овде се ствара могућност да се Акт о 

мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа повежу са другим важним 

развојним документима општине Топола какви су на пример Генерални урбанистички планови. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територји општине Топола утврђен је број и 

просторни рапоред основних школа на територији општине Топола. 

Одлука о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Топола сачињена је на основу 

прописа који непосредно регулишу област образовања, као и поједине његове делове: 

-Закон о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,,број 88/17); 

-Закон о предшколском образовању и васпитању (,,Службени гласник РС,, бр. 18/10, 101/17); 

-Закон о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС,, бр. 55/13, 101/17); 

-Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године (,,Службени гласник РС,, бр. 

107/12); 

-Закон о националним саветима националних мањина (,,Службени гласник РС,, број 72/2009); 

-Стручно упуство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 

2017/2018.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-

1859/2017-01 од 22.06.2017.године. 

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа коришћени су подаци из документација 

основних школа, надлежних општинских институција, Регионалне привредне коморе, Републичког завода за 

статистику, Пописа становништва 2011.године и других институција и извора. 

Мрежа јавних основних школа, утврђена Одлуком о мрежи јавних основних школа седиштем на територији 

општине Топола, треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и васпитања у 

основним школама на територији општине Топола, у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, 

који су за ову област одређени Законом о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник 

РС,,број 88/17). За те потребе општина Топола је формирала радни тим Решењем председника општине број: 

020-276/2018-05 
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За преседника: 

Мирко Радовановић, наставник разредне наставе-члан Општинског већа општине Топола 

 

За чланове: 

Маргарета Живановић, службеник у Општинској управи општине Топола 

Мирослав Алексијевић, директор ОШ „Милутин Јеленић”  Горња Трнава, представник актива директора  

основних школа 

Радојко Дамјановић, просветни саветник-представник Школске управе 

Рајка Митровић, просветни инспектор-службеник Општинске управе Општине Топола 

Друга лица: 

Марија Обрадовић, директор ОШ „Живко Томић” Доња Шаторња и 

Тања Јовановић, директор Предшколске установе „Софија Ристић” Топола 

1. Приказ основних карактеристика општине Топола 

1.1. Географски подаци о општини Топола 

Општина Топола је општина у Шумадијском округу у средишту Србије. По подацима из 2004.године општина 

заузима површину од 356 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 27.835 ha, а на шумску 5.306 ha). 

Општина Топола се састоји од 31 насеља. 

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 планина Рудник и Венчац, 

тј. део високе Шумадије. Центар општине је варошица Топола која се налази на 44°15` северне географске 

ширине и 20°40` источне геогрфске дужине, на надморској висини од 250 m. Од Београда је удаљена 80 km, 

Крагујевца 42 km,Горњег Милановца 40 km, а од Аранђеловца 12 km. 

Површина општине Топола износи 356,4 km² што представља 14,9% укупне површине Шумадијског округа. 

Тополска општина има неправилан и издужен облик. Пружа се у правцу дуж осе од југозапада ка 

североистоку ваздушним растојањем око 31,5 km, а краћом осом северо-запад, југо-исток у дужини од око 5 

km. На њеној територији поред градског насеља налази се још 30 сеоских насеља. Популација општине 

Топола је последњем званичном попису, спроведеном 2011. године, бројала 22.329 становника што је после 

града Крагујевца и општине Аранђеловац, највише у Шумадијском округу. По  попису РЗС из 2012. године 

општина је имала 4.341 домаћинставо, а просеча густина насељености је била 45 st/km² . Рељеф на територији 

општине Топола доминира радијално раседна тектоника. За њену морфоструктуру од значаја су раседи 

кубршничко-рајковачке, јасеничко-трнавске и липовачко-бањске разломне зоне. Кубршничко-рајковачка 

разломна зона формирана је у седиментима сармата и одражава правац тока Кубршнице где је маскиран 

квартаром. Он се пружа према североистоку десном обалом Кубршнице кроз село Загорицу и Рајковац одакле 

је означена као кубршнички расед. Бројни раседи на релативно малом простору битно су утицали на 

мофростурктуру рељефа општине Топола. У основи рељеф ове општине је тектонски, али дејством спољних 

сила у каснијем периоду је измењен стварањем млађих облика рељефа. У погледу рељефа подручје општине 

Топола је благо заталасана површина. Просечна надморска висина је око 350 m. Тополско брдо Оленац (345 

mnv) чини ону тачку у простору од које почиње прелаз из ниске у високу Шумадију, све до највишег 

Шумадијског врха (Цвијићев врх 1.132 mnv) на планини Рудник. По величини територије општина Топoла 

спада међу мање општине на подручју Републике Србије. Општински центар, насеље Топола се налази у 

средишту територије општине, док су остала насеља  распоређена око општинског центра. 

 У општини се налази 5 основних и 1 средња школе. 

 

 

 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Територијална_организација_Републике_Србије
https://sr.wikipedia.org/wiki/Шумадијски_управни_округ
https://sr.wikipedia.org/wiki/Србија
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/Километар
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хектар
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1.2. Демографски подаци о општини ТополаОпштина Топола се састоји од 31 насеља. По подацима из 2011. 

године у општини је живело 22.329 становника. По подацима из 2004. године природни прираштај је износио -

6,5%, а број запослених у општини износи 3.921 људи. 

 Према попису становништва обављеном 2002. године, општина Топола је имала 25.292 становника, међутим 

попис становништва обављен 2011. године показао је да се тај број смањио и  општина Топола је  имала 22.329 

становника.  Број становника је у последњих десет година опао за 8,8%, али није било већих промена у броју 

радно активног становништва које се у истом периоду смањило само за 3%. 

Природни прираштај у општини Топола је већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Поређења ради, 

природни прираштај је 1999. године био -7,8%,  а 2015. године -11,7%. 

Према подацима Републичког Завода за статистику, у публикацији - Општине и градови 2016. година
1
, а на 

основу пописа од 2011. године, општина Топола има 22.329 становника, од чега су 11.153 мушкарци, а 11.173 

су жене. 

О тренду промена броја становника сликовито говори поређење неколико елемената виталне статистике која се 

односи на ЈЛС  за 1961. годину и 2016. годину. Према етничком саставу, на основу пописа од 2011. године, 

становништво града чине припадници следећих  нација, од чега су најбројнији: Срби (21.602), Македонци (18), 

Мађари (6), Албанци (3), Бошњаци (1), Бугари (3), Југословени (19). 

Према последњем попису становништва из 2011. године, образовна структура становника, старости 15 година 

(19.346) и више, је следећа: без школске спреме - 432 (2,23%), непотпуна основна школа - 4.668 (24,13%), 

основно образовање - 5.027 (25,98%), средње образовање - 7.734 (39,98%), више образовање - 653 (3,37%), 

високообразовање -749 (3,87%), непознато - 83 (0,42%). 

Највеће миграције се јављају у периоду од 2008 - 2012. године, а основни и једини разлог је егзистенција. 

Становништво у потрази за послом одлази у веће градове и индустријске центре. 

1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Топола 
У Тополи су развијене све привредне гране и то: пољопривреда, индустрија, грађевинарство, трговина, 

угоститељство, саобраћај и везе, стамбено-комуналне делатности, финансијске и друге услуге. Традиционално 

најзаступљенији привредни сектор је пољопривреда. Потенцијали развоја индустрије на територији општине 

Топола се темеље на расположивим природним ресурсима. Због тога су основни развојни приоритети у 

области прехрамбене индустрије. 

Друштвени производ и народни доходак по становнику општине Топола је испод просека Србије. Број 

запослених у општини Топола износи 4.798 (23,20%) ,a број незапослених 1.696. Просечна зарада без пореза и 

доприноса за 2017 у општини Топола износи 36. 337 динара. 

Привредна структура општине показује да је доминатна делатност општине Топола пољопривреда, затим 

индустрија, трговина. Удео пољопривредне производње у реализованом НД се временом смањивао почевши од 

68,1%  - 2001. године до 50%  - 2005. године у корист веће заступљености прерађивачке индустрије, што се 

оцењује као позитиван тренд. 

Пољопривреда је и даље доминантна с обзиром да пољопривредно земљиште заузима 76% од укупне површине 

општине. Од прерађевачких капацитета доминира прерада метала, хемијска индустрија, прерада 

пољопривредних производа и производња вина, чији производи полако стичу своју препознатљиву робну 

марку на националном тржишту, док је за ширење пласмана на инострано тржиште неопходна 

стандардизација производње. 

Последњих година, све већу заступљеност у креирању НД општине бележи и трговина, чиме привредна 

структура добија на неопходној диверзификацији. 

Активних пољопривредних домаћинстава има 3.684 од којих је 30 домаћинстава у ПДВ - у. Општина Топола у 

природно-географском погледу има добру основу за развој свих грана пољопривреде – ратарство, повртарство, 

воћарство, виноградарство и сточарство. Пољопривредно земљиште обухвата 27.064 ha или 76% укупне 

површине општине, и одликује се високом заступљеношћу ораничних површина, конкретно 18.390 ha или 68% 

обрадивих површина. То указује да је најзаступљенија делатност управо гајење житарица (10.420 ha). Воћњаци 

се простиру на 4.623 ha или 17% обрадивих површина. Виногради на 1.056 ha (4%), ливаде 1.626 ha (6%) и 

пашњаци на 1.363 ha или 5% земљишта. 

Највише ораничних површина заузимају ратарске културе, где доминира производња жита са 57% ораничних 

површина. Индустријско биље гаји се на 1,4%, поврће на 11% и крмно биље на 26% укупних површина 

ораничног земљишта. Најзаступљеније културе у производњи стрних жита су кукруз са 31.784 t и пшеница са 

8.993 t, произведене 2006. године. 

Повртарство на територији општине има дугу традицију и последњих година површине под повртарским 

културама у сталном су порасту. Доминатна повртарска култура је кромпир, чија производња се креће око 
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4.735 t годишње. 

Воћарска и виноградарска производња заступљена је на 21% укупне површине. Најзаступљеније врсте воћа су 

шљиве са 856.350 стабала и јабуке са 149.385 родних стабала. Производња вина на територији општине Топола 

је традиционална од давнина, посебно се издваја подрум „Александровић” из Винче, чија су вина постала 

бренд овог подручја и нашла своје место на домаћем и страном тржишту. 

Сточарство представља значајну грану пољопривреде, по обиму и значају. На територији општине постоји 

дуга традиција узгоја стоке, а по расположивим статистичким подацима из 2006. године, по броју грла 

најзаступљенија врста је живина, затим овце, свиње и говеда. Носиоци развоја сточарста у будућем периоду 

биће индивидуални произвођачи удружени и повезани кроз задруге за откуп и пласман, као и фарме које већ 

постоје на планском подручју.   

Претходна анализа стања и трендова у сектору пољопривреде указује на неколико закључака о пољопривреди 

општине Топола. 

Најзначајнија предузећа су: Морсад д.о.о, Еновитис д.о.о, Стара Варош д.о.о, Мат –продукт д.о.о, Лиграп д.о.о, 

Интеграл ехпорт-импорт д.о.о, Подрум Александровић, Радо-фруит, ПИК Опленац, ГМП Јарменовци... 

Топола је град са богатом културном  и спортском традицијом. 

На територији општине Топола културном делатношћу се баве следеће институције: Задужбина краља Петра I, 

Библиотека „Радоје Домановић” и Културни центар. 

Задужбина краља Петра I 

По доласку на престо Србије, 1903. године, Петар I Карађорђевић је преузео на себе разрешење једног 

традиционалног породичног питања. За Тополу и Опленац везивале су га успомене из детињства и родитељско 

огњиште. Пошто је деценије провео у изгнанству, а узевши у обзир и чињеницу да су му родитељи сахрањени 

у изгнанству, добио је идеју о подизању Задужбине – Маузолеја породице Карађорђевић на врху брда Опленац. 

Камен темељац гробне цркве, поставио је 1904. године, од када краљ Петар започиње уобличавање Задужбине 

као институције, коју је у званичној форми институционализовао 1914. године, пишући своју последњу вољу у 

Крагујевцу 18. новембра 1914. године, полазећи у рат против Аустријанаца. 

До почетка Другог светског рата, Задужбина је постојала као засебна институција, која се сама финансирала. 

Простирала се на 142 ha са двадесетак објеката на том простору и потпуно формираном економијом која је 

остваривала приходе за постојање и финансирање објеката подигнутих у непрофитабилне сврхе. Касније је 

њена имовина конфискована, па се после Другог светског рата њен рад угасио, а имовина распарчана и 

препуштена пропадању. Након више деценија, обнављање Задужбине краља Петра I на Опленцу, започето је 

1993. године, када је у складу са свим важећим законима и актима државе, обновљен њен рад. 

Основна делатност Задужбине је њена музеолошка делатност и презентација споменичког наслеђа. Законом из 

1979. године, Црква на Опленцу проглашена је спомеником културе од изузетног значаја и на тај начин 

стављена под посебан третман заштите. Задужбина поседује преко 1000 m² изложбеног простора где се 

презентује два века националне историје кроз педагошки рад, посетиоцима Задужбине. 

Библиотека „Радоје Домановић” 

Библиотека „Радоје Домановић” је основана 1995. године као самостална установа. До тог периода била је у 

саставу Центра за културу, а потом се премешта у оквир Задужбине. У општини Топола, прво читалиште је 

отворено 1909. године. Библиотека је током два светска рата више пута рушена, а затим обнављана. Књижни 

фонд библиотеке се стално увећавао, тако да бибиотека данас поседује око 40.000 књига смештених у фонд за 

одрасле, дечји фонд, завичајну збирку и легат Душана Баранина. Њене основне делатности су библиотекарска, 

културно-уметничка, издавачка, укључујући и јавно приказивање филмова и осталу културно-уметничку 

делатност. Библиотека је пресељена у нови простор, у зграду Старе варошке школе, која је адаптирана за њене 

потребе. Како је простор доста већи, створила се могућност 

реализације разноврсних програма. Библиотека располаже пространом читаоницом, а новина је Интернет клуб 

за кориснике. У 2008. години прикључује се систему узајамне каталогизације ЦОБИСС2/Каталогизација. 

Бројне новине у раду допринеле су да библиотека коначно постаје информациони центар општине. 

Културни центар 

Одлуком, донесеном на редовном заседању Скупштине општине Топола (број 020-295/2008-05) од дана 7. 

новембра 2008. године, основана је Установа културе – Културни центар Топола. Културни центар Тополе је 

установа која је током година изградила препознатљив профил рада и постала центар културних и 

друштвених догађања у граду. Програмска орјентација културног центра усмерена је ка афирмацији 

уметничких и културних вредности нашег народа кроз сарадњу са локалним и нацилоналним уметничким 

организацијама и групама, продукцији сопствених програма и организацији едукативних активности у 

области културе. 

Сталан задатак ове установе је подстицање стваралаштва и пружање просторних, техничких и стручних 

услова удружењима, организацијама и појединцима који се баве  културом и образовањем. 

Рад установе одвија се кроз више програмских целина 
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-презентација уметничих радова 

-фестивали и манифетације 

-едукативни програми 

-издавачка делатност 

-остале програмске активности 

Споменици културе 

По питању културно - историјског наслеђа, општина Топола се може сврстати међу најбогатије општине у 

Србији. Оваква тврдња стоји захваљујући улози Тополе коју је имала у току Првог српског устанка и касније за 

време владавине династије Карађорђевић. Од историјског наслеђа посебно се издваја управо комплекс 

Задужбине Краља Петра I Карађорђевића, који у свом саставу обухвата како историјске знаменитости из 

времена Карађорђа (Карађорђев град, Карађорђеву касарну и цркву Свете Богородице), тако и заоставштину 

Краља Петра I и Краља Александра I Карађорђевића на Опленцу (цркву Светог Ђорђа са пратећим објектима). 

У даљем тексту је дат кратак текст тзв Карађорђевој касарни, једином од свих наведених споменика културе 

који није представљен у претходном делу овог документа. 

Карађорђева касарна 

Касарна је спратна грађевина, зидана каменом и покривена ћерамидом. Дуж целе источне стране постављен је 

спратни трем на седам дрвених стубова. Горњи трем, као прави оријентални доксат, омогућује изванредан 

поглед на Карађорђев град и Опленац. У приземљу је била коњушница, а на спрату изнад ње просторија – сала 

за кавалиристе. У мањим одајама у северозападном крилу касарне су били амурлук (просторија за смештај 

коњске  опреме), соба за коњушаре, остава, кухиња и соба за старешине. 

Од Тополске буне 1877. године, када је била изложена лицитационој продаји, Карађорђева касарна је 

променила више власника и имала више упоредних намена. Сада је стављена под заштиту и служи за 

културно-уметничку делатност омладине и аматера у Тополи и културне програме (књижевне вечери, поетске 

рецитале, гусларске приредбе). На крају овог дела документа, који се односи на културу општине Топола, 

треба рећи да у општини функционише једно Културно уметничко друштво под називом „Опленац” и Црквени 

хор „Опленац”. Оба друштва су волонтерског карактера, веома успешна у свом раду и позната и ван граница 

Србије. Окупљају велики број младих са читаве територије општине Топола. Својим активностима и 

програмима, друштва се укључују у све значајније културне и туристичке манифестације. Оба друштва имају 

просторије стављене на коришћење од стране Општине. 

Културне манифестације 

Преглед најзначајнијих културних манифестација 

-Липовачка колонија Липовац 

Сликарска колонија која се одржава сваке године у трећој недељи августа, у  школи у Липовцу и траје 

седам дана. 

-Сабор народног стваралаштва Топола 

Одржава се сваког октобра у оквиру Опленачке бербе и траје три дана. 

Липовачка колонија 

У селу Липовац, које се налази између Аранђеловца и Тополе, од 1973. године организују се сусрети сликара. 

Дугогодишња организација ове колоније наставља са традицијом успеха јер у континуитету даје значајне 

резултате који евидентно утичу и битан су елеменат културе и културног развоја општине Топола. Липовачка 

колонија у Липовцу, са својом дугогодишњом традицијом, носи и драгоцени фонд уметничких радова, значајне 

уметничке вредности. Наиме, фонд колоније обухвата преко двеста дела угледних уметника, пре свега сликара, 

осликаних у различитим сликарским техникама. Поред слика рађених на уљаном платну, присутни су и радови 

у пастелу, акварелу и комбинованим техникама. Посебну целину чине цртежи и графике познатих уметника. 

Сабор народног стваралаштва 

Сабор народног стваралаштва, већ две деценије окупља ствараоце народне уметности из свих крајева Србије. 

На Сабору наступају најбоље фолклорне и певачке групе, које су већ признате на смотрама народног 

стваралаштва које се одржавају широм Србије током целе године. Извођачи наступају у народним ношњама, 

презентујући песме и игре из својих крајева и свирајући на народним инструментима. Сабор народног 

стваралаштва се одржава уз помоћ општине Топола, Савеза аматера Србије и Туристичке организација из 

Тополе. 

Спорт 

Спорт на територији општине Топола се може третирати са респектом, с обзиром на чињеницу да на 

територији општине егзистира укупно 43 спортска клуба у мушкој и женској категорији. Они су регистровани 

као удружења грађана, и као такви и функционишу. У сарадњи са својим члановима Спортски савез Тополе 

организује или помаже организацију спортских такмичења и рекреативних активности, помаже учешће својих 

чланова на интернационалним такмичењима, организује и помаже у организацији спортско рекреативних 

активности деце школског и предшколског узраста и друго. 
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Од укупног броја активних спортских клубова, на територији општине Топола, постоји 22 фудбалска клуба, 2 

одбојкашка, 2 рукометна, 1 кошаркашки, 2 карате клуба,  1 стрељачки (дефинисани као стрељачке дружине),1 

клуб малог фудбала...... 

Када говоримо о значајнијим успесима поменутих спортских организација, највише се истиче одбојкашки 

клуб “Карађорђе” из Тополе. Наиме, он се једини такмичи у другој одбојкашкој лиги за разлику од осталих 

спортских клубова, који узимају учешће у нижим категоријама такмичења. Другачија слика је са истим 

клубовима у категоријама млађег узраста, које показују запажене успехе на такмичењима на којима учествују у 

оквиру региона. 

Спортско – рекреативни објекти 

Постојеће стање спортске инфраструктуре на територији општине Топола није задовољавајуће.  Када се 

говори о спортским клубовима и њиховој инфраструктури у сеоским подручјима, одликује их незавидна 

ситуација. Наиме, они поседују спортске терене који  су у веома лошем стању, углавном без пратећих 

просторија и неограђени. 

Спортови који захтевају спортске сале, као што су одбојка, рукомет, мали фудбал не наилазе на задовољавајуће 

услове. Не постоји сала која би одговорила овим потребама, већ клубови који се баве овом врстом спортова, 

своје активности и тренинге обављају у салама за физичку активност основне и средње школе. 

Једина спортска организација која се може похвалити својим просторијама и адекватнијим условима за 

тренирање јесте фудбалски клуб “Карађорђе” из Тополе. На локацији њених спортских објеката планирана је 

изградња спортског комплекса са свим пратећим комерцијалним садржајима. Изградња је предвиђена 

урбанистичким планом општине. На правцу из Београда, на улазу у Тополу, постоје још два фудбалска терена 

у приватном власништву прослављеног фудбалера Игора Дуљаја, који је и сам пореклом из Тополе и који се 

појављује и као реализатор спортског центра. 

Клубови и организације су умрежени као чланови Спортског савеза општине Топола. Школски спорт обухвата 

такмичење пет основних и једне средње школе, просечно у школама има 5 спортских секција. У клубовима 

тренира  велики број деце основношколског узраста. 

2.  Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине Топола 

2.1. Образовна делатност у  Топола (кратак историјски осврт) 

На територији општине Топола функционише пет основних школа и то по једна у градском насељу и 

насељима Доња Шаторња, Горња Трнава, Белосавци и Наталинци. Свака од ових школа има и издвојена 

одељења у другим насељима општине, тако да основне школе има 21 насеље општине. Укупан број ђака у 

школама на територији општине Топола је 1.880, при чему највећи број ученка похађа основну школу 

„Карађорђе”  која је лоцирана у градском насељу. 

Основна школа  ,,Карађорђе” 
Основна школа  „Карађорђе”, која има велики углед и богату традицију, нераскидиво је везана за лик и дело 

бесмртног Карађорђа Петровића. 
Отац Србије ценио је образоване људе и придавао велику важност образовању. Упркос бројним ратничким и 

државним невољама и прекорима да су Србији важнији „прах и олово”, а не књига, Вожд одлучује да у свом 

малом тополском граду, кога су чинили црква, бедеми, шанчеви и неколико кула, подигне школу. Та школа 

утемељена у делу црквене порте далеке 1813. године у Карађорђевом граду, претеча је једне друге школске 

зграде подигнуте 1930. године која чини темељ данашњoј школи, а имала је назив Народна основна школа 

села Тополе „Карађорђе”. Био је то дар намученом српском роду да се греје на светлости стечене слободе и 

знања. 

Њен назив све казује: и чија је, и каква је, и од кога је и за кога је. Школа „Карађорђе” у свом даљем постојању 

делила је судбину свог народа и своје Тополе. Дограђивала се, изграђивала, опстајала. Прву велику и нову 

школску зграду добила је тек 1986. године, а прво велико реновирање и доградњу 1990. 

Данас школа обухвата простор од око 6500 метара квадратних, 30 учионица, 5 кабинета, библиотеку, 

медијатеку, читаоницу, филскутурну салу и школску кухињу. Школа има пет издвојених одељења: у Липовцу,  

Жабарима,  Божурњи,  Крћевцу и Овсишту и у школској 2018/19. години броји 763 ученика. 

Под кровом ове школе раде и два специјална одељења за децу са сметњама у развоју. Настава је стручно 

заступљена, а техничка опремљеност  је на завидном нивоу. У свом раду школа постиже годинама изузетне 

резултате. Међу првим школама у Србији реализовала је пројекат Школа  без насиља, Оснаживање школа за 

инклузивно образовање и у пројекту је ОДС-a. Своје активности и програмске садржаје школа не одваја од 

средине у којој делује и представља значајан културан центар у којем се одвијају многе културне и спортске 

манифестације. Школа остварује висок степен сарадње са Министраством просвете Републике Србије преко 

Школске управе  Крагујевц. Посебну подршку и разумевање школа има од стране Скупштине општине 

Топола.       

Основна школа „Карађорђе” за свој рад награђивана је бројним признањима. Носилац је највећег признања, 
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Светосавске награде. Врата ове школе отворена су за све оно што припада светлости знања, богатству идеја и 

креативности духа. Бити Вожд у свему томе није нимало лако. Име школе је понос, али и обавеза.   

Основна школа ,,Живко Томић” 

Друга по величини на територији општине Топола је Основна школа ,,Живко Томић'' из Доње Шаторње. 

Основна школа ,,Живко Томић” у Доњој Шаторњи са својим издвојеним одељењима у насељима Пласковац, 

Винча, Блазнава, Доња Трешњевица и Јарменовци, организована је као самостална установа за остваривање 

циљева и задатака обавезног основног образовања и васпитања. Са својством правног лица уписана је у судски 

регистар Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-05-00001/93-02/254 од 

29.01.1993. године. Верификован је рад школе, тј. утврђено је да школа испуњава све прописане услове за рад. 

Историјат образовања становништва горњег тока реке Јасенице је веома богат. Школа у Блазнави је најстарија 

међу школама рудничког побрђа. Неку врсту приватне школе имала је још у време Првог српског устанка, а од 

1845. године има редовну основну школу. Школа у Шаторњи прославила је јубилеј 2015. године, 170 година 

постојања. 

У седишту школе у Доњој Шаторњи је једна  школска зграда у добром стању. У марту 2017. године кренула је 

изградња прве фазе фискултурне сале на школском игралишту. Грађевинске радове на првој фази изводи 

фирма „Центум” из Лесковца, а радове прати одељење Министраства привреде и задужена лица локалне 

самоуправе општине Топола, као финансијери на овом пројекту. Друга фаза радова реализује се у 2019. години. 

У издвојеним одељењима реализује се настава од 1. до 4. разреда у једној смени. 

Основна школа  "Милутин Јеленић" 

Основна школа  "Милутин Јеленић" у Трнави почела је са радом 30. новембра 1869. године. У том периоду 

ученици су похађали само четири разреда основног образовања. Први учитељ био је Милош Домановић, који 

се већ следеће године преместио у оближње село Овсиште.  У том селу рађа се и наш познати сатиричар 

Радоје Домановић, син нашег учитеља Милоша. Након српско-турских ратова школа се затвара. Пар година 

касније школа наставља са радом, а на место учитеља долази познати Милутин Јеленић. Предстојећих година 

број ученика се знатно повећао, а школа је доживела велики успех. Како се број ученика повећао мештани су 

били приморани да сакупе новац за изградњу нове школске зграде. Други светски рат оставио је дубоке 

трагове на школу у Трнави. 

Убијени су учитељи Братислав Живановић и Милован Павловић. 

Школа 1962. године добија назив Милутин Јеленић. 

Поред матичне школе  постоје три   издвојена одељења  ( Витлина , Светлић , Доња Трнава  ) 

Основна школа „Сестре Радовић” Белосавци 

Основна  школа „ Сестре  Радовић “ налази се у центру Белосаваца и обухвата  основним  образовањем  и  

васпитањем децу од 1. до 8. разреда  са  подручја  шест  месних  заједница  и  то:  Белосаваца,  Загорице,  

Јеленца,  Маскара, Рајковца и дела Копљара. Школа у Белосавцима се налази у северном делу општине 

Топола, на магистралном путу Крагујевац – Београд, у центру села је и добро повезана путевима са околним 

селима и оближњим градовима - Младеновац, Топола, Аранђеловац, Смедеревска Паланка.  Деца Белосавца и 

околине школују се од насељавања овог дела Шумадије, убрзо после Првог српског устанка, крајем XIX века, 

у различитим зградама које су за те намене биле адаптиране. 

 Школска зграда у Белосавцима, каква и данас постоји, изграђена је 1931. године, а дограђена 1978. године 

монтажним делом. У току лета 2001. извршена је делимична адаптација старе школе као и павиљона. У 

периоду од 2015. до 2017. године школска зграда је у потпуности реновирана и адаптирана (сређени су кров, 

мокри чвор, унутрашње уређење учионица, електро и интернет мрежа, фасада са унапређењем енергетске 

ефикасности) ,тако да је постала модеран и веома лепо уређен објекат. 

После Другог светског рата изграђене су и школске зграде у околним селима (Јеленац, Маскар и Загорица), у 

којима се школују деца од првог до четвртог разреда, која су од седишта школе удаљена више од 5 километара 

(Загорица 10 km, Маскар 8 km, Јеленац 5 km. 

И ако у центру села, кроз које пролази магистрални пут Крагујевац – Београд, школа је од пута безбедно 

удаљена, а опет близу свих важних објеката. Школско двориште је пространо, са пуно листопадног и 

четинарског дрвећа, цвећа, фудбалским игралиштем које користи и локални фудбалски клуб БСК Белосавци и 

осветљеним асфалтним тереном за мале спортове. Школа ради у две смене, преподневној у коју иду ученици 

од 5. до 8. разреда и аутобусом долазе из околних места, и у поподневој у коју иду ученици од 1. до 4. разреда 

који су мештани Белосаваца и дела Копљара.  

Основна школа “Милан Благојевић” Наталинци 

 Основна школа ,,Милан Благојевић” обухвата основним образовањем и васпитањем децу из 5 месних 

заједница и то из Наталинаца, Клоке, Јунковца, Шума и Горовича. 

Сва одељења раде у првој смени.У седишту школе у Наталинцима су две школске зграде a у току летњег 

распуста извршена је реконструкција крова на новој згради. Обе школске зграде поседују парно грејање. 

Матична школа поседује школску кухињу где се не припрема храна. Проблем је недостатак фискултурне сале. 
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Овај проблем се тренутно разрешава употребом ученичке трпезарије. У Јунковцу су у току летњег распуста 

извођени радови на унутрашњости просторија, две учионице, ходник и наставничка канцеларија тако да је она 

у прилично добром стању. Школа поседује централно грејање.                                                                                                                            

Школа покрива пет месних заједница: Наталинци, Јунковац, Клока, Шуме и Горович. Подручје са ког се 

школују деца у овој школи је пољопривредно. Већина становника су пољопривредни произвођачи. Економске 

могућности становника су на средњем нивоу . Однос према школи је у целини добар. 

2.2. Мрежу основних школа на територији општине Топола сачињава 5 основних      школа и то: 

Назив школе Број 

ученика: 

школска 

2012/13 

Број 

одељења: 

школска 

2012/13 

Број 

ученика: 

школска 

2017/18 

Број 

одељења: 

школска 

2017/18 

Оптимални 

број одељења: 

школска 

2017/18 

Испуњеност 

критеријума 

броја ученика 

да/не 

1.Основна школа 

"Карађорђе" Топола 

854 41 777 40 40 ДА 

2.Oсновна школа “Живко 

Томић” Доња Шаторња 

268 20 255 20 20 ДА 

3.Основна школа 

„Милутин  Јеленић” 

Горња Трнава 

207 12 170 12 12 ДА 

4.Основна школа „Милан 

Благојевић” Наталинци 

208 14 175 14 14 ДА 

5.Основна школа „Сестре 

Радовић”Белосавци 

147 12 153 13 13 ДА 

2.3.   Просторни распоред и удаљеност основних школа 

Варош Топола има 1  школу, а сеоска подручја 4 основне  школе које су једна од друге и од Вароши Топола 

удаљене преко 2 km што је у складу са чланом 3. ставом 4. тачком 7. Уредбе о критеријуму за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (Службени гласник РС број 

21/18). 

2.4.  Уписна подручја основних школа 

1. Основна школа "Карађорђе" Топола 
Уписно подручје обухвата следећa насеља: Топола (варош), Топола (село), с. Жабаре, с. Божурња, с. Липовац, 

с. Крћевац и с. Овсиште  

2.Основна школа „Живко Томић” Доња Шаторња 

Уписно подручје обухвата следећa насеља: Доња Шаторња, Пласковац, Винча, 

Блазнава, Јарменовци и Доња Трешњевица 

3.Основна школа „Милутин Јеленић” Горња Трнава 

Уписно подручје обухвата следећа  насеља : Горња Трнава, Светлић и Доња Трнава 

4.Основна школа „Милан Благојевић” Наталинци 

 Уписно подручје обухвата следећа насеља:Наталинци, Клока, Јунковац, Шуме и Горович 

5. Основна школа „Сестре Радовић” Белосавци 

Уписно подручје обухвата следећа насеља: Белосавци, Маскар, Јеленац и Загорица 

Табела 3. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа 

Назив школе 2014/2015 

Број 

првака 

 

2014/2015 

Број 

ученика/ 

бр. одељења 

2015/2016 

Број 

првака 

2015/2016 

Број ученика 

/ бр. одељења 

2016/2017 

Број 

првака 

2016/2017 

Број 

ученика / 

бр. 

одељења 

2017/2018 

Број 

првака 

2017/2018 

Број 

ученика/бр. 

одељења 

1. Основна школа 

"Карађорђе" Топола 

82 832/40 89 826/40 78 787/40 80 777/40 

2.Oсновна школа 

“Живко Томић” Доња 

Шаторња 

42 270/20 26 265/20 32 260/21 32 255/20 

3.Основна школа 

„Милутин  Јеленић” 

Горња Трнава 

20 186/12 23 181/12 17 169/12 23 170/12 

4.Основна школа 

„Милан Благојевић” 

Наталинци 

28 205/13 30 208/13 20 196/14 14 175/14 

5.Основна школа 

„Сестре 

Радовић”Белосавци 

19 153/11 20 152/12 25 157/13 17 154/13 
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2.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа 
Табела 4. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској 2017/18. години

2
 

 Године изградње 

и доградње 

Површина  

унутрашњег 

простора – 

м2 

Површина 

фискултур

не сале - м2 

Број 

ученика 

2015/16 

Број 

обрачу- 

нских 

радника 

2015/16 

Број 

ученика 

2017/18 

Број 

обрачу- 

нских 

радника 

2017/18 

1. Основна школа 

"Карађорђе" Топола 

1930. и 1986. 6.580 1.414 826 81,60 777 81,72 

2.Основна школа 

„Живко Томић” Доња 

Шаторња 

1960 и 2003 1266 800 265 38,48 252 38,36 

3.Основна школа 

„Милутин Јеленић” 

Горња Трнава 

1985 2004 255 181 25,22 170 25,22 

4.Основна школа 

„Милан Благојевић” 

Наталинци 

1955 1456 150 208 26,97 175 26,97 

5.Основна школа 

„Сестре Радовић” 

Белосавци 

1931,1946,1972,

1978 

1823 0 152 23,75 154 25,50 

На основу изнетог приказа просторних и кадровских капацитета школа, прикупљених и ажурираних у току 

школске 2017/18. години, може се закључити следеће: 

Све школе у свом седишту и издвојеним одељењима испуњавају услове за рад у погледу 

просторних и кадровских капацитета школа. 
Мрежу школа чине јавне основне  школе  које делатност основног образовања и васпитања обављају у 

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине Топола. 

Мрежу  школа чине: 

ОШ,,Карађорђе”у Тополи, са  издвојеним одељењима у Жабарима, Овсишту, Крћевцу, Липовцу и Божурњи. 

 ОШ,,Живко Томић” у Доњој Шаторњи, са издвојеним одељењима  у Винчи, Пласковцу, Доњој Трешњевици, 

Јарменовцима и Блазнави. 

 ОШ,,Милутин Јеленић”у Горњој Трнави, са издвојеним одељењима у Витлини, Доњој Трнави и Светлићу. 

ОШ,,Сестре Радовић”у Белосавцима, са  издвојеним одељењима у Маскару, Загорици и Јеленцу. 

 ОШ,,Милан Благојевић” у  Наталинцима, са издвојеним одељењима у Клоки,Шумама, Јунковцу и Горовичу. 

После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених  одељења школовање од петог до осмог разреда 

настављају у: 

ОШ,,Карађорђе” у Тополи 

ОШ,,Живко Томић" у Доњој Шаторњи 

ОШ,,Милутин Јеленић” у Горњој Трнави 

ОШ,,Сестре Радовић” у Белосавцима 

ОШ,,Милан Благојевић" у Наталинцима 

3.Развојни план мреже основних школа на територији општине Топола 

3.1.Кретање броја деце рођене на териториjи општине Тополи у периоду од 2010. године до 2017. године и 

укупан број ученика првака уписаних у основне школе од школске 2010/2011.  до 2017/2018.године. 

 Табела 5. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније 

Календарска 

година 

Укупан број 

рођене деце
3
 

Полазак у школу -  седам 

година касније, 

Школска година 

Број уписаних 

првака седам 

година 

касније
4
 

2001 207 2008/09 199 

2002 200 2009/10 184 
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2003 208 2010/11 205 

2004 191 2011/12 202 

2005 213 2012/13 234 

2006 199 2013/14 201 

2007 174 2014/15 191 

2008 174 2015/16 188 

2009 185 2016/17 172 

2010 163 2017/18 166 

2011 164 2018/19 164 

2012 158 2019/20 158 

2013 155 2020/21 155 

2014 134 2021/22 134 

2015 148 2022/23 148 

2016 156 2023/24 156 

2017 154 2024/25 154 

Број деце рођене на територији општине Топола почев од 2010. до 2018. године је следећи: 

Календарска година Број рођене деце 

2010.година 163 

2011.година 164 

2012.година 158 

2013.година 155 

2014.година 134 

2015.година 148 

2016.година 156 

2017.година 154 

2018.година 135 

Број деце уписане у први разред основних школа на територији општине Топола, почев од 2010. до 2018. 

године. 

Школска година Број уписане деце у први разред 

2010/2011 205 

2011/2012 202 

2012/2013 234 

2013/2014 201 

2014/2015 191 

2015/2016 188 

2016/2017 172 

2017/2018 166 

Просечан број деце уписане у први разред основних школа у периоду од 2010/2011. до 2017/2018. школске 

године износи: 195 деце. 

Из наведених података може се закључити да ће и у наредним школским годинама број уписаних првака бити 

на приближно истом нивоу као и претходних осам школских година, као и да је број уписаних првака незнатно 

већи од броја рођене деце  што указује на то да је било извесних миграционих кретања. 

3.2. Средњорочни план оптимализације мреже основних школа на територији општине Топола у 

наредних четири до осам година 

Средњорочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини Тополи са 5 основних школа 

може се сматрати оптималним решењем у погледу броја у периоду од четири до осам година. 

Како је постојање основних школа у малим срединама од стратешког значаја, постоје изражене потребе да се у 

свим селима општине Топола очува постојање основних школа, без обзира на незнатно смањен број рођене 

деце. 

Такође, ће се на локалном нивоу предузети мере и активности у правцу ревитализације сеоских средина са 

изразито ниском стопом природног прираштаја, јер у овим срединама школе бележе и стогодишњу традицију, 

а да је данас деце све мање и ученика у њима. 

У наредном периоду (2018-2025 г.) локална самоуправа општине Топола ће пратити развојне програме и 

пројекте у области образовања на нивоу државе, анализираће друштвено-економска кретања на својој 

територији, по потреби ће учествовати у изради локалних пројеката из области основног образовања и  
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примењиваће законска решења донета из области основног образовања и у складу са тим прилагођавати и 

утврђивати подручја школа, број и просторини распоред школа. 

-22- 
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-23- 

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

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

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

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

Одлуком о буџету општине Топола за 2019. годину (,,Службени гласник СО Топола” број 22/2018 и 12/2019) 

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 02.09.2019. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о спровођењу Пројекта 

„Јачање капацитета сеоског туризма кроз економско и социјално оснаживање  

и родну равноправност свих чланова пољопривредног газдинства” 
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1. Одобрава се спровођење Пројекта „Јачање капацитета сеоског туризма кроз економско и социјално 

оснаживање и родну равноправност свих чланова пољопривредног газдинства” укупне финансијске 

вредности до 100.000,00 динара све у циљу: 

-  побољшања економског положаја жена у општини Топола, кроз јачање женског предузетништва као 

начина за очување традиције старих женских заната, 

-   укључивања жена из руралних средина које се баве производњом хране и зимнице да се на 

традиционални начин подстакну на предузетништво те да им се предоче нове могућности паковања у 

облику поклон сувенира, нове могућности комбиновања, да се испровоцира храброст да се 

„експериментише”, односно да се технике и материјали ставе у функцију етно производа из овог краја, 

- активно учествовање жена у формирању туристичке понуде сеоског туризма, 

 - активирање сеоских потенцијала и подизање мотивације сеоског становништва да развија и уређује 

сеоско подручје као дугорочну перспективу и избор за живот и рад. 

- задржавање младих жена на селу. 

2. Средства за финансирање пројекта из тачке 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине 

Топола за 2019. годину („Службени гласник СО Топола” број 22/2018 I 12/2019), у разделу 4, функционална 

класификација 473- Пројекат 1502-02- Јачање капацитета сеоског туризма кроз економско и социјално 

оснаживање и родну равноправност свих чланова пољопривредног становништва, позиција 203 економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, извор финансирања 01.   

3. Обавезују се Туристичка организација „Опленац” да за реализацију пројекта спроведу све радње и 

поступке у складу са Законом. 

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

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

Одељење за локално економски развој Општинске управе општине Топола и Туристичка организација 

„Опленац”, из Тополе. 

6. Решење ступа на снагу даном доношења 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 332-8/2019-05-III                                                                                                                 Драган Живановић с.р 

Дана: 02.09.2019. године              

-24- 

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

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

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

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

5/2019),  

Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 29.08.2019. године, донело је 

 

Р  е  ш  е  њ  е 

 

1. Образује се Комисија за спровођење Програма обнове и унапређења система канализационе 

инфраструктуре 

2. У Комисију из тачке 1. Решења именује се: 

- Тања Цветковић, дипл. инг.архитектура-председник 

- Немања Костић, дипл.прос.планер –заменик председника 

- Јасна Миљковић, дипл.економиста-члан 

- Маријана Вујичић, дипл.економиста-члан 

- Милица М.Марковић,маст.инг.архитектура-члан 

- Виолета Говедарица, правник-члан 

3. Задатак Комисије је израда Програма обнове и унапређења система канализационе инфраструктуре, као и 

прикупљање и достављање Канцеларији за управљање јавним улагањима података о канализационој 

инфраструктури и на територији општине Топола 

4.   Израда Програма из тачке 3. Овог Решења подразумева четири фазе и то: 

- Анализа постојећег стања канализационог система 

- Обнова (реконструкција) и изградња-доградња система канализационе инфраструктуре 

- Изградња/реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода  
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- Унапређење система канализационе инфраструктуре  

5.   Рок за достављање Прорама је до 13.9.2019. године, а рок за доставу анализе постојећег стања 

канализационе  мреже у електронској форми је 15.01.2020. године. 

6.   О правима и обавезама која проистекну из рада Комисије из тачке 1. Решења одлучује Председник 

општине.  

7.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-249/2019-05-III                                                                                                            Драган Живановић с.р. 

Дана: 29.08.2019. године  

-25- 
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